
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש
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א'תס"ט
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חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

אמנם בעניין זה (התגברות על ירידה רוחנית) אין לכל אחד לילך בדרכים שלו, אלא צריכים לבוא ולשאול אצל הרבי, משה 
רבינו שבדור, ועל פי הוראותיו יש להתחזק ולשאוף לעליה שתבוא לאחרי ועל ידי הירידה.

זאת ועוד:
גם כאשר הרבי אינו אומר לו בפירוש מה לעשות – אם משום שזהו עניין שהרבי אינו יכול להורות לו משום שזהו עניין 

ש"הבא לימלך אין מורין לו", או משום שרצונו של הרבי שיבוא לעניין זה בכוח עצמו – הרי, על ידי השאלה אצל הרבי 
וההתמסרות אליו, ידע ויכיר דעתו של הרבי גם בעניינים שהרבי אינו אומר לו בפירוש.

ועל דרך שמצינו בנוגע לפדיון נפש – כידוע אצל חסידים שכאשר כותבים פדיון ושולחים אל הרבי, נפעלת כבר הפעולה 
גם אם הפדיון לא הגיע עדיין לידי הרבי ובמילא לא ראהו בעיני בשר. – על החסיד לעשות את שלו, להתמסר אל הרבי 

ולסמוך עליו, וכאשר הוא עושה את שלו ומצדו אין שום מניעות, אזי נפעל כבר העניין על ידי הרבי.
ועל דרך זה בנדון דידן, שכאשר החסיד שואל אצל הרבי, מתמסר אליו וסומך עליו, כך שמצדו אין שום מניעות – אזי 

מתקבל ה'מענה' של הרבי גם כאשר הרבי אינו אומר לו בפירוש.
(תורת מנחם ח"ג עמ' 237)
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מענה לאדם ששאל את הרבי מדוע מנהג חב״ד לברך בסוכות על אתרוג 
מקלאבריא, ולא על אתרוג מארץ-הקודש, דבר שיחזק את היישוב בארץ:

קראתי ות"ח. להחזיר.
משלמת  ישראל  שממשלת  הטעם  אותו  ממש  פנים]:  כל  על   =] עכ״פ  בקיצור   - הטעם 
במטבע זר (המוכרח על אתר) ובסכומים מבהילים ומשתדלת בכל האמצעים שיקבלו 

הכסף ממנה - לקניית נשק בארצה"ב [= בארצות הברית] ובאשכנז וכו',
עצמה.  ישראל  בארץ  מייצרת  שהיא  בזה]  וכיוצא  בהרובים וכיו״ב [=  מסתפקת  ואינה 
ואין פוצה פה ומצפצף. ואדרבא. והטעם כי כשרוצים להגן על עם ישראל – צ״ל [= צריך 
להיות] נשק ומצות כדבעי. וא"א [= ואי אפשר] להחליף פענטאם - ולהבדיל, אתרוג שיש בו 

מסורת אבות – ב"עוזי" ולהבדיל אתרוג בלי מסורה. והרוצה להחליף כו' וד"ל, [= ודי למבין]
כנראה לא מסרו הסיום (במענה לא'): 

יתירה מהנ״ל: בכל צבא ישנן כמה מחלקות וסוגים: רגלי, אלה ברכב ואלה גו', ולכאו"א [= ולכל אחד ואחד] נשק המיוחד 
הקשורות  (מצות  אחר  לסוג  השייך  בנשק  מזוין  יהי׳  אחד  שסוג  להכריח  והרוצה  יצליח,  לו  המיוחד  בנשק  ורק  לו 

ותלויות במסורת אבות) – ה"ז [= הרי זה] מעמיד בסכנה כל ענין ההגנה וכו'. וד"ל [= ודי למבין].

על איכות לא מתפשריםהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
י"ב בתשרי ה'תשפ"ג – י"ט בתשרי ה'תשפ"ג

האזינו | לא רוצים להיפרד ממשה

גודל  אודות  נפלאה  הוראה  למדים  אנו  בפרשתנו 
ההתקשרות לנשיא הדור:

הדור,  לנשיא  הדור שנכנסו לארץ – גדלה התקשרותם 
ציווי  אודות  ידיעתם  שלמרות  כך,  כדי  עד  רבינו,  משה 
ומות  העברים...  הר  אל  "עלה  למשה  הקדוש-ברוך-הוא 
רצו  שלא  מפני  אותו",  מניחין  אנו  "אין  הכריזו:  בהר", 

להיפרד נשיא הדור!...
יהושע,  חדש,  מנהיג  להם  שיש  ...למרות  עצמך:  והגע 
להתנגד  היססו  לא   – רבינו  משה  מבחינת  גם  בהם  ויש 
מלא:  בפה  והכריזו  למשה  הקדוש-ברוך-הוא  לציווי 
יכנס  רבינו  שמשה  שרצו  מכיוון  אותו",  מניחין  אנו  "אין 
עמהם לארץ ישראל! עד כדי כך גדלה התקשרותם לנשיא 

הדור!...

וההוראה מזה – עד כמה צריכה להיות מדת ההתקשרות 
דורנו יבוא  שנשיא  ועוז  תוקף  בכל  לרצות  דורנו,  לנשיא 
יחד עמנו – נשמה בגוף – לארץ ישראל, בגאולה האמיתית 

והשלימה על ידי משיח צדקנו!
[נוסף  הרי   – כו'...  תש"י  בשנת  מאורע  שאירע  ומה 
זאת]  עוד  הנה  בחיים",  הוא  אף  בחיים  זרעו  ש"מה  לכך 
תיכף ומיד זוכים לקיום היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", 
כדאיתא בזהר שצדיקי ונשיאי ישראל יקומו לתחיה מיד, 
לבוא...  לעתיד  מלבישן  "כיצד  בגמרא:  גם  כן  ומפורש 
לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם", "כשיבנה (ביהמ"ק) 
צדיקי  בנוגע לכל  גם  ומזה מובן  משה ואהרן יהא עמנו", 
היעוד  בהם  יקויים  צדקנו,  משיח  שבבוא  ישראל,  ונשיאי 

"הקיצו ורננו שוכני עפר" – תיכף ומיד!
(תורת מנחם תשמ"ו ח"א עמ' 155)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מ"ע פ. פא.הל' זכיה ומתנה פרק ד.הל' בכורים פרק ט-יא.י"ב בתשריו'

פרק יב. הל' שמיטה ויובל.. י"ג בתשריש"ק
מ"ע פב. קלה. מל"ת רכ. רכא. פרק ה.בפרקים אלו. פרק א-ב.

רכב.

מל"ת רכג. מ"ע קלד. קמא. פרק ו.פרק ג-ה.י"ד בתשריא'
מל"ת רל. רלא.

מ"ע קמ. קלו. קלז. מל"ת רכד. פרק ז.פרק ו-ח.ט"ו בתשריב'
רכה. רכו.

מ"ע קלח. מל"ת רכז. מ"ע קלט.פרק ח.פרק ט-יא.ט"ז בתשריג'

י"ז בתשריד'
פרק יב-יג. שאלו שלום וגו'. ספר 
עבודה והוא ספר שמיני.. הל' בית 

הבחירה.. בפרקים אלו. פרק א.
מל"ת קסט. קע. מ"ע קפג. פרק ט.

מל"ת רכח. מ"ע כ.

מל"ת עט. פ.פרק י.פרק ב-ד.י"ח בתשריה'

מ"ע כא.פרק יא.פרק ה-ז.י"ט בתשריו'
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דברמלכות

4

הנהגה של עושר 
והתרחבות על-פי

צרכי הדור
הסבר לפלא המיוחד שהיה בדמותו של הרבי מוהר"ש נ"ע • חידוש 

המבואר בדא"ח במעלת הנדרים על עבודת הבירורים, ועל-פיו תובן 
ההבחנה בין הנהגות רבותינו נשיאינו, בפרישות או בהתרחבות • 

ההוראה מכך: רק לעצמו יכול לנהוג בפרישות, ואילו בעניין ההתעסקות 
עם הזולת, יש להשתדל ולפעול מבלי לחשוש לישות או לעניין לא רצוי

• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
[אחר תפילת מנחה, סיפר כ"ק אדמו"ר כמה סיפורים 
זצוקלל"ה  מהר"ש,  אדמו"ר  ההילולא,  בעל  אודות 

נבג"מ זי"ע:]
ההסתלקות)  (שנת  תרמ"ג  דשנת  השנה  ראש  לפני 
יצטרכו לקרוא לפרופסור,  כ"ק אדמו"ר מהר"ש:  אמר 
להזריק זריקה ולנתח. וכן הווה. – באותה שעה שאמר 
אבל  דעתו,  לסוף  ירדו  לא  אלו,  דבריו  את  המהר"ש 

אחר כך, בעת ההסתלקות, הובנו הדברים.
שטערנא  (הרבנית  מהסבתא  שמעתי  זה  סיפור   -
חלפו  כ"ק אדמו"ר מו"ח) לאחרי שכבר  שרה נ"ע, אם 
ואף-על-פי-כן,  ההסתלקות,  מאז   (!) שנה  ארבעים 

סיפרה זאת באופן שהיה ניכר פחד בדבריה!

ב
והפלא  כולם.  אימה על  מטיל  היה  מהר"ש  אדמו"ר 
קדשו  פני  על  נסוך חיוך  שתמיד היה  שבדבר – משום 
("ער איז שטענדיק געווען מיט ַא שמייכל"), דאף שהיה 
שקשה  אמר  אדמו"ר  מו"ח  [כ"ק  גדול  ייסורים  בעל 
לצייר עד כמה היה בעל ייסורים גדול...], מכל מקום, 

נסוך על פניו, וגם בחיי אביו אדמו"ר  תמיד היה חיוך 
("ָאנגעצויגן")  מתוח  פחות  המהר"ש  היה  צדק  הצמח 
אימה על הכול,  משאר אחיו, ולמרות זאת, היה מטיל 
אף על הילדים – דבר שנעשה שלא בהשתדלותו, שהרי 
מצד עצמו היה חיוך נסוך על פניו, אלא בדרך ממילא.
אימה.  מטיל  מהר"ש  אדמו"ר  היה  הגויים  על  גם 
זקני  ויצאו  אחת,  לעיר  במרכבה  פעם  שנסע  ומעשה 
המרכבה  הגיעה  וכאשר  ומלח,  בלחם  לקראתו  העיר 

ונראו פני קדשו – ברחו כולם מרוב פחד!
חסידות  מאמר  מהר"ש  אדמו"ר  אמר  שעה  באותה 

על הפסוק1 "ברוך תהיה מכל העמים"2.
(אלא  אדמו"ר3  מו"ח  כ"ק  פעם  אמר  לכך  בהקשר 
("ביי  אצלו  שמונח  הדברים),  שיפורסמו  רצה  שלא 
שההפרש בין אדמו"ר מהר"ש (זקנו)  אים לייגט זיך") 
לאדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע (אביו) הוא בדוגמת ההפרש 

בין רצון לעונג:
שניהם – כוחות מקיפים, אלא שהרצון פועל שבירה 
וקירוב  המשכה  פועל  העונג  ואילו  ברעכט"),  ("רצון 

("עונג ציהט צו").
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הרצון,  בדוגמת  הוא  מהר"ש  אדמו"ר  ובנדון-דידן: 
(מוהרש"ב) נ"ע  אימה, ואילו אדמו"ר  מטיל  ולכן היה 

הוא בדוגמת התענוג.

ג
שעניין  מבואר  שבו   – חידוש  ישנו  הנ"ל4  במאמר 

הנדרים הוא למעלה מעניין הבירורים.
שכתוב  מה  הוא  זה  לחידוש  שהיסוד   – ובהקדמה 
סייג  "נדרים  המשנה5  מאמר  בפירוש  שמואל  במדרש 
והרי  דחסידותא",  מילי  תקרא  ש"פרישות  לפרישות", 

מעלת החסיד היא למעלה ממעלת הצדיק6.
למעלה  הוא  הנדרים  שעניין  לחידוש  היסוד  וזהו 
של  באופן  הוא  הבירורים  עניין  כי  הבירורים,  מעניין 
הנדרים  שאין כן עניין  מה  בדבר המתברר,  התלבשות 
ודוחה  מהדבר  פורש  שהרי  מהתלבשות,  למעלה  הוא 
אותו – לא בגלל שאין ביכולתו לברר את הדבר, אלא 
בגלל שנמצא במעמד ומצב שלמעלה מהעולם לגמרי, 

ואין ברצונו לירד ולהתלבש בעולם כדי לבררו.
ודוחה  הגשמי  מהדבר  שפורש  אף-על-פי  אמנם, 
שכר  מקפח  הקב"ה  ש"אין  מצד זה  מקום,  מכל  אותו, 
נעשה  והדחייה  הפרישות  על-ידי  גם  הנה  בריה"7,  כל 
שעל-ידי  אלא  עוד  ולא  הגשמי,  בדבר  ועליה  בירור 
הפרישות והדחייה נעשית עליית הדבר הגשמי למקום 
זה  וכל  מהתלבשות.  שלמעלה  למקום   – יותר  נעלה 
מיתוסף  והדחייה  הפרישות  שעל-ידי  לכך  נוסף   –

במעלת האדם.
תעשה:  לא  למצוות  בנוגע  מצינו  זה  דרך  ועל 
נעשה  והעלייה  הזיכוך  שעניין  מבואר  כלל  בדרך 
לזככו  בדבר  שמתעסקים  היינו,  עשה,  מצוות  על-ידי 
ולהעלותו. אבל במקומות ספורים בדא"ח נתבאר שגם 
על-ידי מצוות לא תעשה נעשה עניין של זיכוך8. ובזה 

יתפרש מאמר חז"ל9 "ישב ולא עבר עבירה כו' כעושה 
מצוה". וכן הוא גם בעניין הנדרים.

יותר  עוד  נעלית  דרגא  שישנה  במאמר  ומוסיף 
זו  שבדרגא  הנדר,  את  מתיר  שהחכם  עניין  שזהו   –
מנגד,  שאינו  כיון  הגשמי,  מהדבר  לפרוש  צורך  אין 

ואדרבה: אתהפכא חשוכא לנהורא10.
עניין  הספירות:  בעניין  הנ"ל  דרגות  שבין  והחילוק 
עניין הנדרים הוא מצד  בחי' ז"א,  מצד  הוא  הבירורים 
בחינת  מצד  הוא  נדרים  היתר  ועניין  הבינה,  בחינת 

החכמה11.

ד
הנהגות  חילוקי  שמצינו  מה  לבאר  יש  זה  על-פי 
היתה  שהנהגתם  צדיקים  שיש  הצדיקים,  בעבודת 
שהנהגתם  צדיקים  ויש  מהעולם,  פרישות  של  באופן 

בענייני העולם היתה באופן של התרחבות.
או  עצה  שקיבל  החסידים  שאחד  הסיפור  ובהקדם 
בבירור  ונתעשר על-ידה. ובידעו  ברכה מהצמח-צדק 
הנה  הצמח-צדק,  של  והברכה  מהעצה  שנתעשר 
אודות  לצמח-צדק  להודיע  לליובאוויטש  בנוסעו 
הצלחתו, הביא לצמח-צדק מתנה – עגלה ללא גלגלים 
נאה  סלעד"12),  "ַא  שליטן",  ("ַא  השלג  על  שמחליקה 
אני  הצמח-צדק:  ואמר  הידורים.  מיני  בכל  ומהודרת 
של  בשמו  בנקבו   – לבני  זאת  תן  לכך,  צריך  איני   –

המהר"ש13.
על  אמר  שהצמח-צדק  כיון  מובן:  אינו  ולכאורה 
זאת  לתת  ציוה  למה   – לכך  צריך  אינו  שהוא  עצמו 

לבנו?
ובפרטיות יותר:

ידוע שדבר שאין בו צורך והוא מיותר – יש להימנע 
בעניין  שרואים  וכפי  מקלקל.  שהוא  כיון  ממנו, 

1. עקב ז, יד.
2. ראה גם תו"מ סה"מ תשרי ע' קמט. תו"מ – רשימת היומן ס"ע רב. וש"נ.

3. ראה תו"מ – רשימת היומן ע' שנה.
4. ד"ה וידבר משה אל ראשי המטות גו' עטר"ת (סה"מ עטר"ת ע' תקלז ואילך).

5. אבות פ"ג מי"ז (לגירסת אדה"ז – מי"ג).
6. שער הקדושה להרח"ו ז"ל (ח"א ש"ג). הובא בסה"מ עטר"ת שם ס"ע תקמ.

7. ב"ק לח, רע"ב. וש"נ.
8. סה"מ תרס"א ריש ע' קע. וראה סה"מ תר"ס ריש ע' ע. וראה גם לקו"ש חי"ט 

ע' 427 ובהערה 13 שם. וש"נ.
9. קידושין לט, סע"ב. סה"מ שם. וראה גם סד"ה וידבר משה גו' דש"פ מטו"מ 

תרד"ע (המשך תער"ב ח"א ע' תקסג).

10. ראה זח"א ד, א. תניא ספ"י.
11. סה"מ עטר"ת שם ע' תקמג ואילך.

12. = מזחלת שלג.
התוועדויות   – מנחם  תורת  גם  וראה   .12 ע'  קמ  חוברת  "רשימות"  ראה   .13

ח"ד ע' 24. ועוד.
14. ראה גם לקו"ש חל"א ס"ע 172 ואילך. וש"נ.

15. קהלת ט, יא.
16. משלי יו"ד, כב.
17. פ' ראה טו, יח.

18. ראה לקו"ת תצא לז, ג. ובכ"מ.

5

שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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מבצע חינוך:
בהוראת כ"ק רבותינו, אדמו"ר מוהריי"צ והרבי נשיא 
דורנו, על המורים/ות לשמור קשר עם התלמידים/ות 

בימי חול-המועד.
 – צורך  יש  ואם  בית-ספר,  לפתוח  (ומצווה)  מותר 
גם לכתוב, כדי להעסיק את התלמידים שלא יסתובבו 
לך  שאין  חול-המועד,  בימי  בחוצות  זמנם  את  ויבלו 

'דבר האבד' יותר מזה.
שחרית:

על  'שהחיינו'  מברכים  אין  ואילך)  (ומכאן  היום 
בירך על הלולב  שכבר  למי  ב'מבצעים' –  (וגם  הלולב 

בחג זה).
אין מניחים תפילין בכל ימי חול-המועד. תפילה של 
קדיש  שתייה',  הושענות 'אבן  הלל,  ויבוא.  יעלה  חול, 

תתקבל. שיר-של-יום, לדוד ה' אורי, קדיש יתום.
קריאת התורה: מוציאים ספר-תורה וקוראים בפרשת 
נראה   – הרבי  הוראת  על-פי  עולים.  לארבעה  פינחס 
עולה  לכל  לקרוא  באה"ק  הרווח  כמנהג  לנהוג  שיש 
פעמים,  ארבע  השני"  "ביום   – (היום  היום  פרשת  את 
וכן הלאה), ולא כפי שהונהג על-פי ההקלטה משיחת 
תשמ"ט ששלוש העליות הראשונות הן כמו  י"ז תשרי 
השלישי",  "וביום   – לוי  השני",  "וביום   – כוהן  בחו"ל: 
ישראל – "וביום הרביעי", ורק הרביעי קורא את קרבן 
היום בלבד "וביום השני"22. וכיוצא-בזה בכל ימי חול-

המועד23. אולם יש רבנים המחזיקים בהנהגה החדשה 
קהילה  בכל  המרא-דאתרא  על  דווקא24.  מתשמ"ט 

להודיע לכל הציבור שלו את הכרעתו עבורם בזה.
בארץ-הקודש  אומרים  מוסף  בתפילת  בקרבנות 

"וביום השני", "ומנחתם".
חייבים  ביום-טוב),  (כמו  חול-המועד  ימי  בכל 
מצוות  לקיים  יין,  רביעית  יום  בכל  לשתות  האנשים 

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

עולות למעלה ואינן מושגות".
לנסוע  יש  חול-המועד  במשך ימי  מסעות-מבצעים: 
מחוץ לעיר לעורר יהודים בענייני תורה ומצוות, כולל 
ארבע  שם  גם  שיהיו  לכך  ולדאוג  המעיינות,  הפצת 

משום  'ביום השלישי',  את  גם  לקרוא ל'רביעי'  מוסיפים  בחו"ל  משא"כ    .  22
ספיקו של יום.

לראשונה  נדפסה  בנדון  הרבי  לבין  ז"ל  נאה  הגר"ב  בין  ההתכתבות    .  23
במלואה ב'פרדס חב"ד' גיליון 16 (חנוכה תשס"ו).

גם  וראה  תר"מ–תרמ"ג,  גיליונות  ב'התקשרות'  התקיים  בנושא  דיון    .  24
בגיליון תרנ"א.

לפחות  ההדסים,  במניין  הוספה  כולל  כשרים,  מינים 
עוד ג' הדסים; ומה טוב – לצרף לנסיעה גם את ה'אשת 
הפצת  בענייני  גם  לחנכם  הילדים,  את  כן  וכמו  חבר', 

המעיינות.

יום רביעי
י"ז תשרי, ב' דחול-המועד

שחרית: הושענות: 'אום אני חומה'.
למנהג  עולים.  לארבעה  קוראים  התורה:  קריאת 
כהן  השנייה:  לשיטה  השלישי".  "וביום  לכולם  אה"ק: 
"וביום  ישראל  הרביעי",  "וביום  לוי  השלישי",  "וביום 

החמישי", רביעי "וביום השלישי".
במוסף - "וביום השלישי".

יום חמישי
ח"י בתשרי, ג' דחול-המועד

שחרית: הושענות: אומרים "אדון המושיע".
למנהג  עולים.  לארבעה  קוראים  התורה:  קריאת 
כהן  השנייה:  לשיטה  הרביעי".  "וביום  לכולם  אה"ק: 
"וביום  ישראל  החמישי",  "וביום  לוי  הרביעי",  "וביום 

השישי", רביעי "וביום הרביעי".
במוסף - "וביום הרביעי".

יום שישי
י"ט בתשרי, ד' דחול-המועד

הושענות: "אדם ובהמה".
למנהג  עולים.  לארבעה  קוראים  התורה:  קריאת 
כהן  השנייה:  לשיטה  החמישי".  "וביום  לכולם  אה"ק: 
"וביום  ישראל  השישי",  "וביום  לוי  החמישי",  "וביום 

השביעי", רביעי "וביום החמישי".
במוסף - "וביום החמישי".

ערבות  במוצאי-שבת  שישיג  בטוח  שאינו  מי   *
להושענא-רבה בלי חשש חילול שבת, יקנה אותן היום 

וישמרן במקרר.
"להדליק  מברכים  חול-המועד:  שבת  נרות  הדלקת 
או  יום-טוב  הזכרת  (ללא  כרגיל  שבת-קודש",  של  נר 

חול-המועד).
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הלבושים, שכאשר הלבוש הוא ארוך יותר מדי, הרי זה 
מעכב ומונע את ההילוך.

בעניין  שההתחכמות   – עסק14  לבעלי  הוראה  וזוהי 
שאין  בלבד  זו  לא  כלומר:  מקלקלת.  היא  הפרנסה 
לחם",  לחכמים  "לא  שכתוב15  כמו  בהתחכמות,  צורך 
מועילה,  אינה  הפרנסה  בחכמת  שההתחכמות  היינו, 
עוד זאת,  הוי'"16, אלא  ב"ברכת  תלויה  כיון שהפרנסה 

שריבוי ההתחכמות הוא גם מקלקל.
לכאורה יכולים לחשוב: הן אמת שהעיקר היא ברכת 
אף- אבל  תעשה"17,  אשר  בכל  אלקיך  ה'  "וברכך  ה', 
תעשה",  אשר  "בכל  להיות  שצריך  כיון  על-פי-כן, 
על  במקצת  השכל  בעניין  להשתמש  צריך  זה  ובשביל 
כל פנים, במידה השייכת ומוכרחת לעשייה – מה כבר 
לידע  צריכים  ולכן,  ההתחכמות.  ריבוי  להזיק  עלולה 
שריבוי ההתחכמות (לא רק שלא מועיל, אלא) מקלקל 
אבל  מועילה,   – הדרושה  במידה  התחכמות  לפרנסה. 
העולה  וכמשל  לפרנסה.  מקלקל   – ההתחכמות  ריבוי 
לבוש ארוך יותר מדי, הרי לא זו  לובש  שכאשר  בהר, 
ולפעמים הרי  מקלקל18,  אלא גם  מועיל,  שאינו  בלבד 

זה מקלקל עוד יותר מאשר לבוש (כלי) קצר מדי.
דבר  על  הצמח-צדק  אמר  מדוע  מובן:  אינו  כן  ואם 
שלא היה לו צורך בו, ובמילא הרי הוא מקלקל – ליתנו 

לבנו שהיה ממלא מקומו?
וההסברה בזה – שישנם ב' אופני הנהגה אצל צדיקים, 
בהתאם לצורך הדור; לפעמים ישנו מצב שמצד הדור 
נדרש עניין הפרישות, ולפעמים ישנו מצב שמצד הדור 

גזירות,  לבטל  בשביל  כמו  התרחבות,  של  עניין  נדרש 
וכיוצא-בזה.

ליתן  ציוה  שהצמח-צדק  מה  קשה  לא  זה  ועל-פי 
לאדמו"ר  בנוגע  כי,   – מהר"ש  לאדמו"ר  הנ"ל  מתנה 
אדרבה,  אלא  קלקול,  בזה  שאין  בלבד  זו  לא  מהר"ש, 
היתה  דורו  שמצד  כיון  לעבודתו,  הדרוש  עניין  זהו 

צריכה להיות ההנהגה באופן של התרחבות.

היתה  מהר"ש  אדמו"ר  של  שהנהגתו  וכידוע 
שלו  הטבק  קופסת  ולדוגמא:  גדולה19.  בהתרחבות 
היתה מזהב, וכן המזלג ושאר כלי תשמיש (גם הדברים 

שאין להזכירם בשבת) היו עשויים מזהב.
בעניין  התרחבות  של  באופן  הנהגתו  היתה  כן  וכמו 
לחוץ-לארץ,  היה נוסע  שנה  בכל  הנסיעות – שכמעט 
באופן  היה  הנסיעה  וסדר  בשנה.  פעמיים   – ולפעמים 

שהרכבת היתה ממתינה עבורו.
– בעיירה ליובאוויטש עצמה לא היתה תחנת-רכבת, 
שהיתה  לתחנת-הרכבת  במרכבה  לנסוע  צריכים  והיו 
בעיירה סמוכה. ולפעמים היה אדמו"ר מהר"ש מתאחר, 

והרכבת היתה ממתינה עבורו.
ידע  שלא  חדש,  פקיד  הרכבת  לתחנת  הגיע  פעם 
מליובאוויטש,  לרבי  להמתין  שצריכים  הסדר  אודות 
שרק  הרכבת,  לנסיעת  המיועדת  השעה  וכשהגיעה 
שריקה, והרכבת יצאה לדרכה, מבלי להמתין לאדמו"ר 
מהר"ש, שהגיע לאחרי שהרכבת יצאה לדרכה, והוצרך 
הגיעה  אחדים,  ימים  כעבור  אחרת.  ברכבת  לנסוע 
לא  הם  הפקיד הנ"ל20. –  פקודה מהממשלה לפטר את 

צריכים לידע שריבוי ההתחכמות (לא רק שלא מועיל, אלא) 
מקלקל לפרנסה. התחכמות במידה הדרושה – מועילה, אבל 
ריבוי ההתחכמות – מקלקל לפרנסה. וכמשל העולה בהר, 
שכאשר לובש לבוש ארוך יותר מדי, הרי לא זו בלבד שאינו 
מועיל, אלא גם מקלקל, ולפעמים הרי זה מקלקל עוד יותר 

מאשר לבוש (כלי) קצר מדי

19. ראה גם בהנסמן בסה"ש תרפ"ט ע' 38 הערה 13.
21. ראה סוטה לה, רע"א. הובא בפרש"י עה"ת שלח יג, כז. זח"א ב, ב.20. ראה "רשימות" חוברת ח ע' 12. וש"נ.
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בטעמים  זאת  תלו  הם  אותו;  מפטרים  הם  מדוע  ידעו 
בגלל  היתה  פיטוריו  שסיבת  היא  האמת  אבל  אחרים, 
כולה  הרכבת  שכן,  מהר"ש,  אדמו"ר  על  המתין  שלא 
(עם כל הנוסעים שבה) היא בשביל הרבי מליובאוויטש, 
עבור  נתינת-מקום  אין  אזי   – עליו  ממתינים  לא  ואם 

הפקיד!...

ה
אצל  ההנהגה  אופני  שב'   – בזה  הביאור  ונקודת 
הם  פרישות או באופן של הרחבה,  צדיקים, באופן של 
חכם  ובעניין  הנדרים,  בעניין  לעיל  למבואר  בהתאם 

מתיר את הנדר.
והעניין בזה:

על-פי המבואר בדרך כלל שעניין הנדרים והפרישות 
הוא למטה מעניין הבירורים, אינו מובן מה שמצינו שיש 
צדיקים שהנהגתם היתה באופן של פרישות מהעולם – 
שעל-פי  עבודה  של  עניין  הוא  הבירורים  עניין  שהרי 
תורה, ששייכת לכל בני-ישראל, אלא אם כן מי שאינו 
יכול לברר את הדבר בגלל היותו שקוע בגשמיות, שאז 
לא שייך  כזה  צריך לפרוש ממנו, והרי פשיטא שעניין 

כלל אצל צדיקים?
אצל  ההנהגות  שחילוקי  לעיל  המבואר  לפי  ואפילו 
של  עניין  הרי   – הדור  מצד  הצורך  לפי  היו  הצדיקים 
בעניין  תורה  על-פי  מהעבודה  שלמטה  פרישות 

הבירורים, לא שייך אצל צדיקים אפילו מצד הדור.
הנ"ל  במאמר  החידוש  על-פי   – בזה  הביאור  אך 
ועל-פי  שעניין הנדרים הוא למעלה מעניין הבירורים, 
זה מובן שהנהגת הצדיקים באופן של פרישות מענייני 
בענייני  מהתלבשות  למעלה  היותם  בגלל  היא  העולם 
העולם. אלא שבזה גופא יש ב' מדריגות – שהם בהתאם 
הנדרים),  (עניין  הבינה  בחינת  מצד   – הדור  לצורך 
את  שמתיר  החכם  של  (ענינו  החכמה  בחינת  מצד  או 

הנדר).

ו
ההוראה מהנ"ל בעבודה:

ממקומם  לצאת  מהם  תובעים  שכאשר  כאלו  ישנם 
ולעסוק עם הזולת – חוששים הם שמא יתוסף  ולנסוע 
שהם  מדריגתם  פחיתות  שבגלל  והיינו,  ישות.  להם 
הנסיעה  של  ההתפשטות  מצד  אזי  ומציאות,  בישות 
והפעילות, יתוסף אצלם ישות. ובפרט אם אכן יצליחו 
לפעול משהו ("זיי וועלן טַאקע עפעס אויפטָאן") – אזי 

בודאי יתוסף אצלם ישות.
קיום,  לו  אין  עצמו  מצד  ששקר  הידוע  דרך  ועל   –
קצת  בו  שמעורב  זה  על-ידי  רק  הוא  שלו  והקיום 
משהו  שיפעלו  שמצד זה  דידן,  בנדון  כן  וכמו  אמת21. 

על הזולת, שזהו רצון הבורא, יתוסף אצלם ישות.
וכיון שאינם יכולים לעסוק עם הזולת כדבעי, היינו, 
הם לפרוש  רוצים  מזה –  ישות  שלא תהיה להם  באופן 
לגמרי מההתעסקות עם הזולת (על דרך עניין הנדרים 

מפני שאינו יכול לברר את הדבר).
מקום  לו  יש  הפרישות  שעניין   – זה  על  והמענה 
בחשבון שנוגע לעצמו, אבל כשמדובר בנוגע לזולת אין 
להתחשב בחשבונות שלו, וצריכים להשתדל להתעסק 

ולפעול על הזולת.
– אצל אדמו"ר האמצעי היה הסדר שכאשר החסידים 
מתעכבים  היו  לבתיהם,  מליובאוויטש  חוזרים  היו 
בדרכם בעיירות שבינתיים וחוזרים המאמרים ששמעו 
המאמרים  חוזר  שהיה  החסידים  אחד  בליובאוויטש. 
שמיתוסף  האמצעי,  אדמו"ר  בפני  פעם  התאונן  בטוב, 
רוצה  זה  ובגלל  המאמרים,  חזרת  בגלל  ישות  אצלו 
האמצעי:  לו אדמו"ר  וענה  לחזור המאמרים.  להפסיק 
זָאלסטו  חסידות  און  ציּבעלע,  ַא  ווערן  זָאל  דיר  "פון 

חזר'ן"22.
ופירוש המענה, שכל החשבונות הם רק בנוגע לעצמו, 
כאשר  ולדוגמא,  הזולת,  אל  נוגע  הדבר  כאשר  אבל 
את  לעשות  ברבים23, אין  מדובר אודות חזרת חסידות 
ולפעול  חסידות  לחזור  צריכים  אלא  שלו,  החשבונות 

22. ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"י ע' 272. וש"נ.
23. חסר איזה תיבות במעלת העניין (המו"ל).
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קדיש.  חצי  'יהללו'.  ואומרים  השני  ספר-התורה  את 
מוסף של יום-טוב.

בטלית, וגם  פניהם  מכסים את  כפיים: הכול  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 ראשו באמצע. 
 – יאר  באמצע.   – וישמרך  לימינו.  ראשו  מיסב   – ה' 
עד  הלאה  וכן  לימינו,   – פניו  באמצע.   – ה'  לשמאלו. 

לתיבת שלום – באמצע.
אומרים  הקהל  אין  השם,  את  הכהנים  כשמזכירים 
"ברוך הוא וברוך שמו", וכן אין אומרים "כן יהי רצון" 

וכדומה.
יום-טוב  של  במוסף  כפיהם  נושאים  כשהכוהנים 
אומרים הקהל "ריבונו של עולם..." – בשעה שהכוהנים 
התיבות,  כשהכוהנים אומרים את  אבל  מנגנים דווקא, 
צריך לשמוע. כשמנגנים הכוהנים לפני התיבה "וישם", 
כשמנגנים  הצדיק".   .  . עולם  של  "ריבונו  הקהל  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:

'בורא  וברכות  מועדי",  "אלה  דיום-טוב,  "אתקינו" 
פרי הגפן' ו'לישב בסוכה'.

ברכת  אחרי  בסוכה'  'לישב  מברכים  המסובים 
'המוציא'.

מבצע לולב:
הד'  עם  יוצאים  הסוכות  חג  בימי  אשר  הנהיג  הרבי 
בני  נמצאים  שם  מקומות  בזה,  וכיוצא  לרחוב  מינים 
לולב  במבצע  גם  זו.  במצווה  לזכותם  ישראל  ובנות 
במיני- לכבדם  [וכן  בסוכה  שייטלוהו  משתדלים 

מזונות, ולברך עמם "לישב בסוכה"].
הד'  אשר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הנהגת  ידועה 
שהקהל  כדי  מוסרם  הוא  עליהם  מברך  שהוא  מינים 
יוכל לברך עליהם. "מסופר על אחד הרה"צ (כמדומה 
מפולין) שהתנהג כן בקביעות, וכששאלוהו: והרי על-

לך  שאין  ענה,  ד'הדר'?  בהעניין  נוגעים  המשמוש  ידי 

יקיימו  מבני-ישראל  וכמה  שכמה  מזה,  [יותר]  'הדר' 
בו מצווה נעלית זו!".

יום שלישי
ט"ז בתשרי, א' דחול-המועד20

יום שני בערב – מוצאי יום-טוב21:
ערבית: אתה חוננתנו. יעלה ויבוא.

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

לתשלומין.
היין  על  כשמבדיל  ובשמים.  בסוכה. בלי נר  הבדלה 

מברך אחר ברכת 'המבדיל' גם 'לישב בסוכה'.
האחרונות  בשנים  נעשית  שמחת-בית-השואבה 
גדול  בפרסום  ואתר  אתר  בכל  חול-המועד  בלילות 
עם.  וברוב  תזמורת  בהשתתפות  עיר,  של  וברחובה 

כמו-כן נעשית שמחה וכו' לנשים בפני-עצמן.
להחליף  מצווה  במים,  ומיניו  הלולב  את  המניחים 
בחול-המועד מדי פעם את המים, כדי שיישאר הלולב 

לח והדור.
ההדסים  את  מחליפים  חול-המועד  ימי  במשך 
בכל  לוקחים  אין  אבל  מהם,  חלק  או  כולם  והערבות, 

יום ערבה חדשה.
מבצע תורה:

בו  אין  וגם  במלאכה,  אסור  שחול-המועד  מכיוון 
לכן  דשבת,  ו'לענגו'  דיום-טוב,  לכם'  'חציו  מצוות 
"חייב  של  המלא  הציווי  ואחד  אחד  כל  על  בו  נשאר 
לעסוק בתורה יומם ולילה ממש" (מלבד זמני התפילה 

ומלבד שמחת יום-טוב [ומבצעיו], כמובן).

סדר  ושהחיינו.  של-יום-טוב,  הנרות:  הדלקת  דיו"ט.  ערבית  חו"ל:  .    לבני   20
ס"ת  בהוצאת  בסוכה.  לישב  שהחיינו,  קידוש,  יין,  הפעם:  בסוכה,  הקידוש 
וקוראים  ס"ת  ב'  מוציאים  וכו',  רבש"ע  פ"א,  מדות  י"ג  אומרים  בשחרית 
הפטרה  כדאתמול,  למפטיר  הב'  בספר  כשב',  או  'שור  כדאתמול  עולים  לה' 
"ויקהלו אל המלך שלמה", אשרי, יהללו, מוסף כדאתמול, נשיאת-כפיים וכו'. 

מנחה של יו"ט. ערבית של חול. אתה חוננתנו. יעלה ויבוא.
רבותינו  של  הרגילה  הפסיקה  ולהיפך,  בארה"ק  הנמצא  חו"ל  בן  לעניין    .  21
א  סי'  מהדו"ת  בשו"ע  אדה"ז  פס"ד  ע"פ  (ולא  נגלה  ע"פ  היתה  בזה  נשיאינו 
הליקוט  של  האחרונה  ראה במהדורה  בפועל).  נמצאים  המקום בו  לפי  ס"ח, 

בנושא, בס' 'נתיבים בשדה השליחות' ח"א עמ' קג. וע"ע.
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ד'הקהל',  העניין  נוגע  כמה  עד  להדגיש  כדי  "ולכן 
ככל  וכו',  וגופני  נפשי  פנימי,  עיקרי,  עניין  שזהו 
שיכולים וצריכים לומר על העניין ד'הקהל'  התוארים 
כל  לאחוז  המנהג  משנים   – האל"ף-בי"ת  אותיות  בכל 
תשמ"ח  מנחם  תורת  באריכות  (ראה  המינים...".  הד' 

ח"א עמ' 243 ואילך).
כל  אחר  לה'  הודו  כופלים  (תמיד),  הלל  באמירת 
לעולם  כי  נא...  "יאמר  פסוקים:  מהשלושה  אחד 
"הודו..."  מקריא:  הש"ץ  דהיינו:  ביחיד.  וגם  חסדו", 
ואומרים  "הודו",  בקול:  עונים  הש"ץ]  [ולא  והציבור 
נא  "יאמר  מקריא:  הש"ץ  ישראל...";  נא  "יאמר  בנחת 
ישראל...", והציבור עונים בקול (והש"ץ עמהם בנחת): 
אהרן...";  בית  נא  "יאמרו  בנחת  ואומרים  "הודו...", 
והציבור  אהרון...",  בית  נא  "יאמרו  מקריא:  הש"ץ 
עונים בקול (והש"ץ עמהם בנחת): "הודו...", ואומרים 
בנחת "יאמרו נא יראי ה'..."; הש"ץ מקריא: "יאמרו נא 
בנחת)  עמהם  (והש"ץ  בקול  עונים  והציבור  ה'",  יראי 

"הודו...".
הנענועים:

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

אלא פעם אחת.
הנענועים: "הודו" – לדרום, "לה'" – אינו מנענע  סדר
"כי"  "הודו"),  מילת  לאמירת  אמירתו  מצרף  (אבל 
 – "לעולם"  למעלה,   – "כי"  למזרח,   – "טוב"  לצפון,   –

למטה, "חסדו" – למערב.
"אנא" – לדרום ולצפון, "ה'" – אינו מנענע, "הושיעה" 

– למזרח ולמעלה, "נא" – למטה ולמערב18.
הושענות:

מוציאים ספר-תורה אחד, והמוציאו עומד איתו ליד 
גמר  עד  פתוח  נשאר  ארון-הקודש  ומחזיקו19.  הבימה 

אמירת ההושענות.
כמדומה שנהוג להקיף בבית-הכנסת גם כשמתפללים 

ביחיד.

וב'אנא',  ב'הודו'  וקהל  דש"ץ  וענייה  אמירה  כראוי  מקיימים  איך  צ"ע    .  18
כשלמעשה כל אחד אומר ומנענע בקצב שלו.

ספר-התורה  לולבים, יניחו את  שאם לכולם יש  כולל-חב"ד כתוב  בלוח    . 19
על הבימה. וע"ע.

ארבעת  את  מחזיק  הרבי  היה  ההושענות  באמירת 
המינים בשתי ידיו, ומצמידם לחזהו.

כל ארבעת  ולאחרי  בראש  תיבת 'הושענא'  אומרים 
אלוקינו...  למענך  (הושענא  המקדימות  ה'אותיות' 
היום  אותו  שבסדר  'אות'  כל  קודם  וכן  בוראנו...), 
(הושענא למען אמיתך, הושענא למען בריתך... – כך 
שאז   – רם  בקול  החזן  שאומרן  באותיות  הרבי).  נהג 
ולאחריהן.  לפניהן  'הושענא'  אומרים   – בהן  מקיפים 
או  ס'  מאות  רם  בקול  לומר  מתחיל  שהש"ץ  מנהגנו 
הבימה,  סביב  שלם  אחד  היקף  לעשות  מדייקים  ע'. 

ומסיימים אותו באמירת אות ת'.
הושענות דיום זה: 'למען אמיתך'.

ההקפות הן (נגד כיוון השעון) מזרח – צפון – מערב 
– דרום (מי שהתחיל ממקומו – ישלים סיבוב).

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

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 
אומרים בקול רם כשמכניסים את ספר-התורה להיכל.
להוסיף  ואף  ביום-טוב,  למים  לולב  להחזיר  מותר 
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 
(שהוכן מערב יום-טוב, עם ריסוס קל של מים פנימה, 

ליצירת לחות), או בתוך נייר-כסף.
התורה: 'אתה הראת'. בפתיחת הארון אומרים  קריאת
פעם אחת י"ג מידות. "ריבונו-של-עולם", יהיו לרצון, 
"בריך  כרגיל:  וממשיכים  אחת),  (פעם  תפילתי  ואני 
ספרי-תורה,  שני  מוציאים  ורחמים".  ישועה  שמיה... 
הראשון  בספר  וקוראים  הש"ץ,  מוליך  הראשון  את 
מניחים  כשב",  או  "שור  כב)  (ויקרא  עולים  לחמישה 
הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  הבימה  על  שני  ספר 
כט)  (במדבר  השני  בספר  למפטיר  קוראים  וגלילה. 

"ובחמישה-עשר יום". הגבהה וגלילה. 
לה'",  בא  יום  "הנה  יד):  (זכריה  היום  הפטרת 
ומזכירים קדושת היום בברכה אחרונה. אשרי. נוטלים 
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אלא  קלקול,  יהיה  שלא  בלבד  זו  לא  ואז,  הזולת,  עם 
אדרבה כו'.

ישנו  שכאשר   – הנדר  את  מתיר  שחכם  העניין  וזהו 
עניין של נדר, ולדוגמא, שרוצה לפרוש את עצמו כיון 
שחושש מפני ישות, אזי מתיר לו החכם את הנדר, ולכן 

מעניין  לחשוש  לו  ואין  עצמו,  את  לפרוש  צריך  אינו 
בלתי-רצוי, כיון שאתהפכא חשוכא לנהורא.

(משיחת ש"פ האזינו, י"ג תשרי ה'תשי"ב. תורת מנחם ד עמ' 23)

סיכום

היה  ולכן  הרצון,  בדוגמת  היה  המהר"ש  אדמו"ר 
בדוגמת  מטיל אימה, ואילו האדמו"ר הרש"ב היה 

התענוג.

הגיע  ופעם  מוטלת,  אימתו  הייתה  הגויים  על  גם 
בלחם ומלח,  לקראתו  לעיר אחת ויצאו זקני העיר 
פחד.  מרוב  כולם  ברחו   – מרכבתו  הגיעה  וכאשר 
הפסוק  על  חסידות  מאמר  אמר  שעה  באותה 

"ברוך תהיה מכל העמים".

למעלה  הוא  הנדרים  שעניין  חידוש,  ישנו  במאמר 
של  באופן  הוא  הבירורים  עניין  הבירורים.  מעניין 
הנדרים  עניין  ואילו  המתברר,  דבר  ּבַ התלבשות 
מהדבר  פורש  שהאדם  מהתלבשות,  למעלה  הוא 
אלא  לבררו,  בכוחו  שאין  משום  לא  אותו,  ודוחה 
לרדת  רצונו  ואין  מהעולם,  שהוא למעלה  משום 

ולהתלבש בעולם בכדי לבררו.

הגשמי  מהדבר הגשמי, הנה  הפרישות  אך למרות 
למעלה   – יותר  נעלה  למקום  ומתעלה  מתברר 

מהתלבשות.

מתיר  'החכם  והיא  יותר,  עוד  גבוהה  דרגה  וישנה 
הגשמי  מהדבר  לפרוש  צורך  אין  זו  בדרגה  הנדר'. 

כיוון שאינו מנגד לו, ואדרבה, הוא נהפך לטוב.

אצל  הנהגות  חלוקי  שמצאנו  מה  נבין  זה  פי  על 
צדיקים, שהיו צדיקים שהנהגתם הייתה באופן של 
באופן  הייתה  שהנהגתם  והיו  מהעולם,  פרישות 

של התרחבות.

יקרה  מתנה  קיבל  צדק  הצמח  אדמו"ר  לדוגמה, 
להעבירה  וציווה  שהתעשר בזכות ברכתו,  מחסיד 
לכך".  צריך  "איני  באומרו  מהר"ש,  האדמו"ר  לבנו 
מקלקל,  דבר  שזהו  סימן  לכך,  צריך  אינו  באם 

ומדוע ציווה ליתנה לבנו?

הייתה  מהר"ש  האדמו"ר  שהנהגת  מצינו  כן 
בהרחבה ובעשירות גדולה.

וההסבר בזה: ישנם שני אופני עבודה אצל צדיקים, 
בהתאם לצורך הדור. פעמים נדרש עניין הפרישות, 
לבטל  (בשביל  התרחבות  של  עניין  נדרש  ופעמים 

גזירות וכדו').

הנדרים,  בעניין  לעיל  המבואר  פי  ועל 
הנהגת  הנה  הבירורים,  שהם למעלה מעניין 
היותם  בגלל  הייתה  פרישות  של  באופן  הצדיקים 
למעלה מענייני העולם, ובזה גופא ישנן ב' מדרגות, 
בהתאם לצורך הדור: מצד בחינת בינה שזהו עניין 
את  מתיר  שהחכם  מצד בחינת חכמה  או  הנדרים, 

הנדר.

על  להשפיע  החוששים  ישנם  זה:  מכל  ההוראה 
בנוגע  הנה  ישות.  אצלם  תתווסף  שמא  הזולת 
אין  לזולת  בנוגע  אבל  לחשבון,  מקום  יש  לעצמו 
 – הישות  מפני  לפרוש  כשרוצה  כלל.  להתחשב 

החכם מתיר את הנדר, והדבר ייהפך לטוב.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

זמן שמחתנו
בקודש פנימה

בזמננו, כשלכל אחד ואחד האפשרות לסוכה וד' מינים משלו – 
מתקיימת המצווה בחביבות ובהידור יותר • אתרוג שנקנה כדי לזכות 

בו אחרים – נחשב לכל אחד כ"לכם" • הרבי דאג שמצוות החג יתקיימו 
גם בבית • כיצד ביטא הרבי באוזני אימו את קורת-רוחו על החידושים 

שנעשו בסוכה • וכיצד הגיב כאשר שיבחו לפניו את פעילות אנ"ש 
במבצע ד' מינים

עמ'  יד  כרך  שיחות'  ('לקוטי  מהערותיו  באחת 
הסיבה  על  אגב  בדרך  הרבי  מצביע   (31 הערה   373
ב"סוכה"  משפחות  כמה  השתמשו  קודמים  שבדורות 
במערכת אחת של ארבעת  שלימות  קהילות  וכן  אחת 

המינים:
בני-ישראל,  דרוב  הדחוק  הפרנסה  מצב  ...מפני 
נתדלדלה  אשר  העתים  "צוק  הזקן  אדמו"ר  ובלשון 
הפרנסה" (אגרת הקודש סימן טז. ועל דרך זה בכמה 
ספרים ושאלות-ותשובות במשך כמה וכמה דורות) 
מתורץ  ועל-פי-זה  כו'.  הציבור  על  לגזור  רצו  ולא   –
וכמה  לכמה  אחת  סוכה   – דבכמה-מקומות  גם-כן 
משפחות (דלא כ"תדורו" דכל השנה), אתרוג ומיניו 

דהקהל וכו'.
מנחם'  'תורת   – תשמ"ז  תשרי  (וא"ו  לימים 
הרבי  הצביע   (67 עמ'  א'  כרך  תשמ"ז  התוועדויות 
התורה  דיני  לשמירת  בנוגע  לטובה  שחל  מהפך  על 

והידורים שלפנים משורת הדין:
עניני  מתגלים  שבו   – הסוכות  בחג  לדבר:  דוגמא 
ראש השנה, "בכסה ליום חגינו" – שכמה וכמה עניני 
כל  אצל  פשוט  מנהג  נעשו  מינים  לד'  בנוגע  הידור 

ישראל...
התוועדויות  (תו"מ  תשמ"ט  האזינו  בש"פ  ואכן, 
ולהזכיר  לזרז  הרבי  ביקש   (97 עמ'  א'  כרך  תשמ"ט 
החג  צורכי  את  לספק  ההשתדלות  אודות  הפעם  עוד 
החג  לסעודות  בנוגע  הן  מועד,  מבעוד  הזקוקים  לכל 
לד'  שבנוגע  ובפרט  מינים,  וד'  לסוכה  בנוגע  "והן   –
מינים מודגש החיוב שצריך להיות 'לכם' משלו דווקא, 
ומה טוב שגם בנוגע לסוכה ישתדלו שתהיה לכל אחד 

לאכול  יכול  הדין  שמעיקר  אף   – משלו  סוכה  ואחד 
ב)  כז,  (סוכה  חז"ל  שלמדו  כפי  חבירו,  של  בסוכתו 
ממה שנאמר 'כל האזרח בישראל ישבו בסוכות' ש'כל 
החג  שמחת  שאז  אחת' –  לישב בסוכה  ראויים  ישראל 

היא בשלמות יותר".
חג- שבין  הקשר  נזכר  מקומות  בכמה  אגב:  ובדרך 

הסוכות וחנוכה. ואכן, בשתי ההזדמנויות הנ"ל מזכיר 
הרבי גם את ההנהגה בחנוכה:

ב'לקוטי שיחות' (שם) נאמר: 
בתוך  דחנוכה  מהדלקת-הנרות  גם-כן  ולהעיר 
אומות-העולם וכו'. ואין כאן  הבית מפני שדרים בין 

מקומו.
ובשיחת תשמ"ז שם:

ד"מהדרין  שהמנהג  לחנוכה...  בנוגע  זה  דרך  ועל 
מן המהדרין" נעשה "מנהג פשוט" אצל כל ישראל.

עוד הדגיש הרבי:
מלוקט  המאמרים  ספר  מנחם  תורת  (ראה  כידוע 
הם  חנוכה  ימי  ששמונת  ואילך)  קסב  עמ'  ב'  כרך 
ומרומז  עצרת,  ושמיני  דסוכות  והגילוי  ההמשך 
ועד  החג  "מן  ביכורים  להבאת  בנוגע  במשנה  גם 

החנוכה".

כיצד יוצאים ידי חובה ב"אתרוג הקהל"?
'חידושים  בספר  גם  (נדפסה  משיחותיו  באחת 
את  הרבי  הביא  כ"ז)  סימן  ג'  כרך  בש"ס'  וביאורים 
מינים  ד'  נטילת  מצוות  מתקיימת  כיצד  ההסבר 

ב'ערכה' אחת של ארבעת המינים:
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'המוציא' או 'מזונות' ואחר- ומברכים תחילה  סמ"ק). 
כך, לפני שטועמים, מברכים 'לישב בסוכה'.

המהדרים – גם מים אינם שותים מחוץ לסוכה.
אין מנהגנו לישון בסוכה.

לסוכת  שהנכנס  אדמו"ר הזקן נפסק,  בשולחן-ערוך 
חברו ל"שינה וטיול", מברך 'לישב בסוכה'. [והנכנסים 
משתדלים  קביעות,  זו  אם  ומסתפקים  קצר  לביקור 
לכבדם במיני מזונות יותר מכביצה כדי שיברכו כדין].

אין מנשקים את הסוכה בכניסה או ביציאה.
מימי  אחד  בכל  לשתות  יום-טוב  שמחת  ממצוות 
בשתיית  חובה  ידי  לצאת  אפשר  אך  יין,  רביעית  החג 

הרביעית מכוס הקידוש (גם בלילה).
שחרית:

ובפרט  לולב,  מצוות  לקיים  ומקדימים  משכימים 
בפעם הראשונה.

גם אינם  והבריאים  לולב.  נטילת  לאכול לפני  אסור 
טועמים לפני-כן.

נטילת לולב בסוכה היא מצווה מן המובחר, ואפילו 
קודם התפילה מברכים בסוכה. וגם אם יורדים גשמים, 
כדי  הגשם  שייפסק  עד  להמתין  המובחר  מן  מצווה 

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

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

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

ימין  ביד  הלולב  את  נוטל  למזרח,  כשפניו  עומד 
ומברך על הלולב, ונוטל את האתרוג בשמאלו ומתחיל 
את  יחד  מצמיד   – הברכה  בסיום  שהחיינו.  ברכת 
הלולב ומיניו לשליש העליון של האתרוג, אשר אוחזו 

באלכסון קצת. ומנענע.
מזרחית,  דרומית  לקרן   – וצפון  לדרום  הנענועים: 
קרן צפונית מזרחית. למזרח – לאמצע המזרח. למעלה 
בעולם",  "המשכה  מעט  תחילה  מורידים  בהבאה   –
מעלים  בהבאה   – למטה  החזה.  אל  מביאים  ואחר-כך 
אל  מביאים  ואחר-כך  העולם",  "העלאת  מעט  תחילה 
הראשונות  פעמים  שתי   – ימין]  [דרך  למערב  החזה. 
לאמצע   – השלישית  בפעם  דרומית,  מערבית  לקרן 
מערב [הכיוון צריך להיות למזרח ומערב העולם, ולא 

שה'מזרח' הוא תמיד לכיוון ירושלים, כבתפילה].

לכל צד – הולכה והבאה שלוש פעמים. בהבאה צריך 
להגיע עד החזה, "מקום שמכים באמירת 'אשמנו'", וגם 
ההולכה, כולל ההולכה הראשונה, מתחילה מן החזה. 
הלולב,  את  (מכסכסים)  מנענעים  הולכה  כל  אחר 

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

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

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

בתנועה נוספת היה מביאם ומגיעם 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 
מפני הרואים", יברך עליו  אפשר לצאת מבית-הכנסת 
שם לפני ההלל, וב'אנא' שבסוף ההלל ינענע רק פעם 

אחת, כדלהלן.
לכל  שלם.  הלל  אומרים  הש"ץ  חזרת  אחר  הלל: 
הדעות מברכים עליו 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). 
הרבי את  שנת 'הקהל', אחז  שהייתה  בשנת תשמ"ח 
במהלך  ההלל.  אמירת  כל  במשך  הלולב  עם  האתרוג 
שיחת ליל ה' דחול-המועד ביאר את השינוי בהנהגתו 

באמרו: 
באופן  ל'הקהל'  בנוגע  בעצמי  להוסיף  "חשבתי 
זה  שיש בה קושי מיוחד, ובגלל  ידי פעולה  על  בולט, 
בעת  המינים  ד'  לנטילת  בנוגע  בהנהגתי  השינוי  היה 
אמירת הלל, לגבי המנהג הרגיל שראינו אצל כ"ק מו"ח 
אדמו"ר... כשהתחיל ה'רעש' בנוגע לשנת הקהל, הרי, 
כדי לפעול גם בעצמי כו', הוכרחתי לעשות ענין מיוחד 
שלא לפי רוחי, שלא לפי טבעי ורגילותי ובפרט בענין 
שיש בו חשש שלא יפגע חס-ושלום בעניין ההתקשרות 
– לשנות המנהג ולאחוז כל הד' המינים במשך כל זמן 

אמירת ההלל... 
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בנוסף לשתי כריכות הנ"ל (ואחרי עשייתן11), אוגדים 
שלוש  על-ידי  ביחד  והערבות  ההדסים  הלולב,  את 
בתחום  להיות  צריכות  אלה  כריכות  שלוש  כריכות. 

טפח אחד. נמצאו סך-הכול חמש כריכות.
טובה,  בצורה  ומיניו  הלולב  את  לאחסן  יש  בחג 
שבו  בכלי  מים  להוסיף  גם  אסור  שבשבת  ובפרט 
בכל  להוציא  מעדיפים  יש  המינים12.  ארבעת  נמצאים 
פעם את ההדסים והערבות מכריכתן עם הלולב אחרי 
נייר- בתוך  יבשים  ולאחסנם  (והמבצעים),  התפילה 

אלומיניום בתחתית המקרר.
בהדס להריח  אסור  שבו)  בשבת  (וגם  הסוכות  בחג 

שבלולב. וטוב להימנע גם מלהריח באתרוג של מצווה. 
אם טעה והריח, לא יברך על הריח13.

אם יש גג מעל הסוכה, יש לזכור לפותחו לפני כניסת 
יום-טוב.

כדאי ונכון שיתחילו [הבנות] להדליק פעם הראשונה 
קיום  התחלת  על  גם  'שהחיינו'  שאז יברכו  ביום-טוב, 

מצוות הדלקת נר יום-טוב"14.
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 
במקום  עליו  שבירכו  נר  שיהיה  להשתדל  יש  אפשר, 

שיראו אותו בעת ברכת הקידוש15].
אחרי ההדלקה16, מברכות "להדליק נר של יום-טוב" 

ו"שהחיינו". איש המדליק לא יברך 'שהחיינו'.
סוף זמן קידוש לבנה: כל ליל ב ט"ו בו.

יום שני
ט"ו בתשרי, א' דחג-הסוכות17

ראשון בערב, ליל חג-הסוכות:
תפילת ערבית של יום-טוב.

מתחילות  בית-השואבה,  שמחת  וגם  החג,  שמחת 
מליל ראשון של חג-הסוכות. נוהגים לשיר, למחוא כף 

ולרקוד [לא רק בחול-המועד, אלא] גם ביום-טוב.

11 .  שם עמ' רפז אות ע.
12 .  שו"ע סי' תרנ"ד. שו"ע אדמוה"ז סי' שלו סי"ז.

13 .  טושו"ע סי' תרנ"ג ונו"כ. סדר ברה"נ פי"א ס"ח.
14 .  סה"ש תש"נ ח"ב עמ' 481. שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סי' קלח.

15 .  ראה שו"ע אדה"ז סי' רסג סי"ד. לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 283.
16 .  שו"ע אדה"ז סי' רסג ס"ח.

17 .  מקוצר היריעה נשמטו רוב ההערות הבאות, אך רוב ההוראות המעשיות 
הועברו מן ההערות אל גוף הלוח.

על  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  רבות  פעמים 
בחול-המועד  (ולנסוע  בבתי-כנסת  לבקר  המבצע 
בית-השואבה  בשמחת  לשמח  כדי  לערי-השדה) 

ושמחת החג בכלל.
שמחה  לערוך  ההוראה  היתה  תשמ"א  משנת  החל 
הדרת  וברוב עם  עיר",  של  "ברחובה  בחול-המועד  זו 

מלך.
(דיום- "אתקינו"  בסוכה,  מקדשים  הקידוש:  סדר 
"לישב  בנו",  בחר  "אשר  הגפן",  פרי  "בורא  טוב), 

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

בסוכה', היה מביט בסכך.
לא   – הנרות  הדלקת  בשעת  'שהחיינו'  שבירך  מי 
יברכנה עתה. ברכת 'שהחיינו' בקידוש שבסוכה עולה 
יש  ולכאורה  בה,  הישיבה  מצוות  ועל  עשייתה  על  גם 
לכוון על כך בשעת הברכה, הן המקדש והן השומעים. 
אם  הנרות,  בהדלקת  'שהחיינו'  (בטעות)  שבירך  איש 
אחר  מאדם  כעת  לצאת  יכוון  לסוכה,  חוץ  הדליקם 
זו  ברכה  שוב  בעצמו  יברך  או  'שהחיינו',  שאומר 

בקידוש.
המוציא  פרוסת  טובלים  הסוכות  דחג  ביום-טוב 

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

'המוציא' (וכן ביום).
אף-על-פי שנשים פטורות מן הסוכה, בכל-זאת אינן 

נמנעות מלאכול בה ולברך 'לישב בסוכה'.
[הגברים]  חייבים  הסוכות  חג  של  הראשון  בלילה 
גשם,  ירד  ואפילו  בסוכה.  פת  כזית  לאכול  מן-הדין 
ו'שהחיינו',  בסוכה'  'לישב  ומברכים  בסוכה  מקדשים 
(ובשעת  בבית  הסעודה  את  וגומרים  כזית  אוכלים 
ואם  בבית).  הסעודה  לכוון לגמור  ברכת 'המוציא' יש 
פסק הגשם אחר-כך, יש לשוב לאכול בסוכה כזית פת 
(מבלי לברך שנית 'לישב בסוכה') ולברך ברכת-המזון 
בסוכה. אם כשיורד גשם נראה שהוא ייפסק אחרי 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.
מיני מזונות  מברכים 'לישב בסוכה' רק על לחם או 
נפח  להשוואה:  סמ"ק.   54 (כביצה:  מכביצה  יותר 
כ-30 הוא  האריזה,  כולל  רגילה,  גפרורים  קופסת 
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בשולחן ערוך אורח חיים סימן תרנח סעיף ז נאמר: 
אחד  אין  בשותפות  אתרוג  או  לולב  שקנו  "שותפים 
ביום הראשון [=של סוכות] עד  ידי חובתו  מהם יוצא 

שיתן לו חלקו במתנה". עד-כאן-לשונו.
והיינו שעל האתרוג ומיניו להיות "כולו שלו" כלשון 
'יצא'.  בדיבור-המתחיל  קלז,  בתרא  בבא  הרשב"ם 
מה  ט:  סעיף  שם  ערוך  בשולחן  נפסק  אף-על-פי-כן 
אתרוג  קונים  הקהל  שכל  אתרוג מצוי  שאין  שנוהגים 
בו,  לצאת  שקנאוהו  שכיוון  מפני  הטעם  בשותפות, 
חלקם  נותנים  הקהל  שכל  פירשו  כאילו  הוי  מסתמא 

לכל מי שנוטלו לצאת בו על מנת שיחזירו להם.
שם,  תרנח  בסימן  הרמ"א  דברי  הובאו  ובאחרונים 
מסתמא  בו  יוצאים  מצווה  לצורך  אתרוג  קנו  שאם 
לחבירו  שנותן  בפירוש  להתנות  צורך  שאין  (היינו 

במתנה על מנת להחזיר) דעל דעת כן קנאוהו.
מכיוון  להחזיר,  מנת  על  מתנה  מועיל  ובאתרוג 

שהאתרוג צריך שיהא שלו רק בשעת נטילתו.

ראשי התיבות של "אתרוג"
הרבי  לפני  עבר  לצדקה  השטרות  חלוקת  במהלך 
'תל  הרפואה  בבית  הדת  ענייני  על  אחראי  שהיה  רב 
מינים  ד'  מבצע  פעילות  על  דיווח  הוא  השומר'. 
חב"ד,  וחסידי  פעילי  על-ידי  הסוכות  חג  במהלך 
אך  רצון  בשביעות  הגיב  הרבי  מאוד.  אותם  ושיבח 
הוסיף מיד: בוודאי ידוע לך הנאמר בספרים ש'אתרג' 
"אל  יב)  (לו,  בתהלים  הפסוק  של  תיבות  ראשי  הוא 

תבואני רגל גאווה"...

לא טעם טעם שינה
בפי חסידים מפורסם שמשך שנים רבות מיעט הרבי 
 – מיעוט'  אחר  'מיעוט  היה  זה  הסוכות.  בחג  לישון 
מכיוון שגם בכל לילות השנה כבר מיעט הרבי בשינה. 
אמנם בחג-הסוכות מיעט כמעט כליל בשינה. בהקשר 
בפי  שגור  שהיה  חז"ל,  למאמר  חסידים  ציינו  זה 
הרבי לגבי השמחה הנדרשת בלילות אלו – "כשהיינו 
שמחים שמחת בית השואבה . . לא טעמנו טעם שינה" 
סוכה  ירושלמי  ג.  פ"ד,  שם  מתוספתא  א.  נג,  (סוכה 

פ"ה ה"ב).
מחג  (ז"ל)  רסקין  יוסף  יעקב  ר'  הרה"ח  בזיכרונות 
הסוכות תשט"ז ('כפר חב"ד' גליון 731 עמ' 67) מעיד, 
כי ראו כולם שבמשך ט' ימי ולילות החג לא עצם הרבי 
הודות  התאפשרה  זו  מיוחדת  עדות  הק'.  עיניו  את 

לכך, שבשנה ההיא נשאר הרבי בסוכתו ב-770 במשך 
לילות החג וחול-המועד, ולכן ניתן היה להבחין כיצד 

היתה הנהגתו הקדושה.

"כדאי להיכנס לסוכה לראות..."
על שכלולה של סוכת הרבי ב-770 – סיפר המשמש 
בקודש הרה"ח ר' שלום-בער גנזבורג ('בקדש חזיתך', 
מרדכי  הרב  הגה"ח  בן  שי',  יוסף  ר'  הרה"ח  בעריכת 

שמואל אשכנזי ז"ל, עמ' 74-72):
עוד  שבהן  השנים  באחת  התרחש  הבא  "הסיפור 

סעד הרבי בימים-טובים בדירתו של הרבי הריי"צ.
הסוכה  את  לבנות  היה  תקופה  באותה  "מתפקידיי 
של הרבי, שליד 770. עד אז היו קירות הסוכה עשויים 
כשבניתי  אמנם,  גשמי.  יופי  כל  ללא  פשוט,  עץ 
"פנלינג"  פרסתי  השנה,  באותה  הסוכות  חג  קודם 
הקירות [פנל מיוחד המייפה אותם], וכן הוספתי  על 
"אנינג" ["כיסוי"] מעל הסוכה. נוסף לכך, סגרתי חלק 
כדי  מים –  ברז  מהסוכה לפינה נפרדת, ובה התקנתי 
כפי  מים,  וספל עם  קערה  לרבי  להביא  יצטרכו  שלא 
 – ידיו הק'  את  ליטול  צריך  שהיה  בעת  אז  עד  שהיה 

ואף הוספתי דלת הסוגרת את הפינה.
"כאשר הבחין בכך המשב"ק הרה"ח ר' בערל יוניק 
הרבי  של  הק'  ענייניו  לכל  מאד  קשור  שהיה   – ע"ה 
ואף זכה ל'קירובים' רבים – אמר לי: 'הרבי לא ישמח 
'אוהב'  לא  הרבי  שכן  בסוכה.  שהוספת  מהדברים 

שמישהו אחר מוציא עבורו כסף...'.
בערל  מר'  אותם  ששמעתי  מכיוון   – אלה  "דברים 
מאוד,  לי  הפריעו   – משב"ק נאמן  היה  שכאמור  ע"ה 

וחששתי מתגובתו של הרבי.
"הנוהג באותן שנים, בחייה של הרבנית חנה ע"ה – 
אימו של הרבי, שלאחר שהיו מסיימים בלילות הימים 
דלת  על  מקיש  הייתי  'מעריב',  תפילת  את  הטובים 
חדרו של הרבי ומודיע שהנני הולך לביתה של אימו, 

ללוותה בדרכה ל-770.
חג  בליל  ל-770  מגיעים  כשהיינו  כלל,  "בדרך 
של  הסוכה  אל  נכנסת  חנה  הרבנית  הייתה  הסוכות, 
אחר  החג.  נרות  את  בה  ומדליקה   ,770 שליד  הרבי 
ולאחר  הרבי  של  לחדרו  נכנסת  הייתה  שהדליקה 
מכן עולה אל דירתו של הרבי הריי"צ, שם סעדה את 
(כמנהגה  הנשים  סעדו  שבו  בחדר  החג  ליל  סעודת 

בלילות כל הימים הטובים).

המשך בעמוד 12
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ממעייני החסידות

חג-הסוכות
וימינו תחבקני

כשם  תחבקני".  "וימינו  בבחינת  הוא  חג-הסוכות 
מניחו  ואינו  אהבה  מרוב  חברו  את  מחבק  שאדם 
וארבעת  הסכך  בחג-הסוכות,  כך  ממנו,  להיפרד 
הדפנות הם בבחינת חיבוק של הקב"ה, שסובב ומקיף 
אותנו מכל צד, ואינו מניח לנו להיות 'נפרדים' ממנו.
(לקוטי-תורה – דרושים לחג-הסוכות)

ושמחת בחגך
רגלים אומרים  שמונה-עשרה של שלושה  בתפילת 
הקב"ה  בחירת  בין  הקשר  ביאור  בחרתנו".  "אתה 

בישראל לבין יום-טוב:
מופת  להיות  אותם  מחייבת  בישראל  ה'  בחירת 
להיות  צריכה  יהודי  של  הנהגתו  תבל;  לאומות 
מציינים  לכן  הנבחר.  העם  עם  שנמנה  למי  מתאימה 
הוא,  כן  שכשמו  כזה,  ביום  כי  ביום-טוב,  זו  בחירה 
איתנה  החלטה  לקבל  יותר  קל  ומבורך,  טוב"  "יום 

להתנהג בהתאם לאחריות האמורה. 
וכדי שהיהודי לא ייגש למשימה זו כאל דבר קשה 
יש   – בחגך!"  "ושמחת  התורה  לו  אומרת  ומכביד, 

לעשות זאת מתוך שמחה רבה ועצומה.
(לקוטי-שיחות, כרך יד, עמ' 433)

ושמחת בחגך והיית אך שמח
כיצד אפשר לצוות על אדם לשמוח, והלוא השמחה 

תלויה ברגש הלב, שאין האדם שולט עליו?
שאלה דומה לזו נשאלת גם לגבי מצוות אהבת ה', 
לאהוב  לצוות  אפשר  איך   – אלוקיך"  ה'  את  "ואהבת 
את ה', דבר שהוא תלוי ברגש הלב?! ומשיבים על כך 
שהציווי הוא להתבונן בדברים המעוררים את האהבה.

אף כאן כיוצא בזה: חג-הסוכות (וכן פסח ושבועות) 
יציאת- בניסי  המתבונן  כל  ליציאת-מצרים.  זכר  הם 

הגאולה  את  "חי"  שהוא  עד  מעמיק  באופן  מצרים 
מחדש, מובטח לו כי יבוא לידי שמחה גדולה.

בלבד,  הנפש  שמחת  היא  זו  שמחה  להוסיף:  ויש 
לשמוח,  צריך  הגוף  וגם  והואיל  רוחנית.  שמחה 
בשמחה גשמית, אין די בהתבוננות זו, אלא יש לשמחו 

בדברים המביאים לו עונג ושמחה – "אין שמחה אלא 
בבשר ויין".

(משיחת ליל שמחת-תורה תשל"ז)

אושפיזין עילאין
שבעה  בסוכתו  לארח  יהודי  כל  זוכה  בחג-הסוכות 
יצחק  אברהם,   – האבות  שלושת  נכבדים:  אורחים 
ודוד  הצדיק  יוסף  הכהן,  אהרון  רבנו,  משה  ויעקב, 
המלך. אושפיזין קדושים אלה יורדים מגן-עדן הישר 
(אורחים)  "אושפיזין  הזוהר:  ובלשון  הסוכה,  אל 

עילאין שוין מדוריהון עמיה".
בחג- דווקא  מופיעים  שהאושפיזין  הדבר  בטעם 

הסוכות (ולא בחג הפסח או בשבועות), יש לומר:
בימי  מאשר  לעבוד את ה'  יותר  קשה  בימי החורף 
ומבואר  כל-כך,  מאירה  השמש  אין  בחורף  הקיץ. 
וגילוי  אור  על  המורה  הוי',  לשם  רומזת  שהשמש 
הוי'  שם   – אלקים"  הוי-ה  ומגן  שמש  "כי  (כדכתיב 
אותה).  העוטף  למגן  אלוקים  ושם  לשמש  משול 
לתת  כדי  בחג-הסוכות,  האושפיזין  אלינו  באים  לכן 
החורף  ימי  למשך  הבורא,  בעבודת  ועידוד  כוח  לנו 

שבפתח.
(משיחת חג-הסוכות תשי"ב. תורת מנחם תשי"ב כרך א [ד], עמ' 
(33

משם שואבין רוח-הקודש
שואבין  שמשם  בית-השואבה?  שמה  נקרא  למה 
ונכנס  היה,  מעולי רגלים  אמיתי  בן  יונה  הקודש...  רוח 
רוח-הקודש  עליו  ושרתה  בית-השואבה  לשמחת 

(ירושלמי פ"ה ה"א)
יורדת  כשהיא  שהנשמה,  הקדוש,  בזוהר  מבואר 
תונו  "ולא  הכתוב  שם  על  "יונה",  נקראת  למטה, 
איש את עמיתו". כלומר: יש להיזהר שבמשך שהיית 
הנפש בגוף לא תונה בידי הגוף. ואדרבה – על הנפש 
"להונות" את הגוף ואת גשמיות העולם ולעשות מהם 

דירה ראויה לה' יתברך.
הנביא  יונה  את  במיוחד  הזכירו  שרז"ל  הטעם  זהו 
המים  ניסוך  כי  שמחת בית-השואבה.  של  בהקשר זה 
הדברים  של  עלייתם  הגשמיות;  התעלות  את  מסמל 
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש פרשת האזינו1

י"ג בתשרי
מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק  של  ההסתלקות-הילולא  יום 
חב"ד (שנות הנשיאות: תרכ"ו- נ"ע, דור רביעי לנשיאי 

תרמ"ג), ומנוחתו כבוד בליובאוויטש, באוהל אביו כ"ק 
אדמו"ר ה'צמח-צדק'2.

המנהגים:  בספר  הרבי  הוראת  ליל שבת-קודש: לשון 
אחרי  עד  מצאת-הכוכבים  החל   – בלילה  אשר  "ידוע 
שיעור  (ובכלל זה –  תהילים  אין אומרים  לילה –  חצות 
עשרת-ימי- מראש-השנה,  לבד  החודשי)...  תהילים 

מכאן  ברור  והושענא-רבה".  יום-הכיפורים  תשובה, 
שאין להקל בזה גם בלילי שבת ויום-טוב3.

מ'שביעי'  החל  שמו"ת  סיום  התפילה,  לפני  שחרית: 
למנהג רבותינו נשיאינו.

קריאת התורה: קוראים לשישה עולים בשירת האזינו 
(כסימן "הזי"ו לך"), ואחד אחר השירה4.

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

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

'צדקתך'.

מהוריי"צ ח"א פכ"ט) והמגיד  הזכרונות לכ"ק אדמו"ר  מפראג (ס'  המהר"ל    . 1
ממזריטש ('ס' התולדות - אדמו"ר מהר"ש' של הרבי, עמ' 74) ציוו ללמוד שירת 
האזינו בע"פ. ובסה"ש תש"א (עמ' 56. בלה"ק – עמ' מו) "שמעתי מגדולים, שכל 
שפע ברכה  מביא  בע"פ". ומבאר שם שזה  יהודי צריך לדעת את שירת האזינו 

גדול בפרנסה, עיי"ש.
זה.  ביום  חב"ד'  'ימי  בס'  (החדשה)  המצבה  ותצלום  ההסתלקות,  תיאור    .  2

ביאור מעלת היום בשיחות הרבי, הובאו בס' 'הלכות החג בחג' עמ' 53 ואילך.
פרק  להוסיף: לימוד  בהזדמנויות דומות, הציע הרבי לנצל 'עת רצון' כזאת, כדי 
בעל  של  מתורתו  לימוד  השם,  מאותיות  הראשונה  האות  של  עכ"פ  משנה, 
וממלאי- ההילולא  בעל  לענייני  צדקה  בנתינת  התפילה;  בעבודת  ההילולא; 

הנ"ל  נעשה  טובות. ואם לא  והחלטות  התוועדויות של שמחה,  ולקיים  מקומו; 
או חלקו בו ביום, יש להשלימו בימים הסמוכים (ראה 'התוועדויות' תשמ"ז ח"ב 

עמ' 286, והוספות שם עמ' 292. לקו"ש חכ"א עמ' 276).
3 .  אף שבשער המצוות להרח"ו (פ' ואתחנן דף לד) כתב להקל בקריאת פסוקים 
רבותינו  רבותינו. וכנראה  טבת במנהג  יום' ד'  בלוח 'היום  גם  שישי (ראה  בליל 
מקשרים זאת רק לאמירת שמו"ת ולא ללימוד מקרא בכלל) "יען כי יום השישי 
מכין לשבת, והרחמים מתעוררים בו", ומשמע דכל-שכן בליל שבת. ובבן-איש-

מאמרי  בליל יו"ט. וראה  אף  ראשונה פ' פקודי ס"ז) כתב שאין לחוש  חי (שנה 
אדמו"ר האמצעי, במדבר, כרך שבועות עמ' שכו. וע"ע יביע אומר ח"ו סי' ל.

4 .  לוח כולל-חב"ד, משו"ע או"ח סי' תכח ס"ה.

יום ראשון
י"ד בתשרי, ערב חג הסוכות

'ואתה  נועם',  'ויהי  אומרים  אין  מוצאי-שבת-קודש: 
קדוש'. אומרים 'ויתן לך'.

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

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

הרבי נהג לעשות זאת אחר חצות היום5.
המהדרים – אוגדים בעצמם את הלולב.

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

הדסים. ו"כל המרבה – הרי זה משובח".
להוסיף  להשתדל  הרבי  עורר  האחרונות  בשנים 
כנגד  שלושה,  עוד  על-כל-פנים   – הדסים  שלושה  על 
מתחלקות  בהדסים  ההוספות  שמן-הדין6 [גם  השלושה 

בשווה לצדדים7].
ולהדסים  לערבות  הקלועים  בסלים  משתמשים  אין 

('קוישיקלך'), אלא בטבעות העשויות מעלי הלולב.
שמתחילים  קודם  הטבעות  להכין את כל  הרבי הורה 

לאגוד את הלולב8.
הלולב  שדרת  (כאשר  הלולב  מימין  אחד   – ההדסים 
באמצע,  ואחד  משמאלו  אחד  האוגד),  פני  מול  היא 
נוטה קצת לצד ימין. והערבות אחת מימין הלולב ואחת 

משמאלו9.
משתדלים שהערבות לא ייראו כל-כך.

והערבות  ההדסים  הלולב,  של  התחתונים  קצותיהם 
מונחים בשווה זה ליד זה, ולא שיבלוט הלולב מלמטה10.

ומשתדלים  כריכות.  שתי  עושים  עצמו  הלולב  על 
וגם,  ובערבות,  בהדסים  מכוסות  יהיו  הכריכות  ששתי 

על-כל-פנים מקצת, הכריכה העליונה.

5 .  'אוצר' עמ' רפד.
6 .  'התוועדויות' תשנ"ב ח"א עמ' 76. וראה 'אוצר' שם.

7 .  ראה 'אוצר' שם אות סב.
8 .  'אוצר' עמ' רפה.
9 .  סידור אדמוה"ז.

10 .  'אוצר' ס"ע רפה מהנהגת הרבי, וע"ש מקור לזה מסידור אדמוה"ז.

לוח השבוע
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המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',עתלדעת
שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

תרמ"גתקל"ז תשמ"אתשמ"א

תרמ"גתרמ"ג

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

באוקראינה.
כל "המלאך", כי  אברהם נקרא בפי  ר'  הרה"ק 
היתה נפלאה  דרך עבודתו  מרחם.  קדוש  היה 
מאד. כשהיה מתלהב היה קרוב לכלות הנפש.

כ"ק  סיפר  הרב המלאך  קדושתו של  על גודל 
אדמו"ר הצמח צדק:

אור"  "יוצר  ברכת  התפלל  ש"המלאך"  בשעה 
היה  שאפשר  כך,  כל  התלהבותו גדולה  היתה 
הצ"צ:  אדמו"ר  והפטיר  קיסם,  ממנה  להדליק 

אין זו גוזמא! 
(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' תז ובהערות).

קבלת הנשיאות 
של הרבי הרש"ב

הנשיאות  קבלת 
אדמו"ר  כ"ק  של 
ע"י  מוהרש"ב, 
המאמר  אמירת 
ברבים,  הראשון 
במלים:  שהתחלתו 
וגו'".  לך  יתנו  "כתר 
היה זה בתוך שבעת 
להסתלקות  הימים 
אדמו"ר  כ"ק  אביו 
מהר"ש בי"ג תשרי. 
(היום יום ב' ניסן. תורת 
מנחם – התוועדויות 
תשמ"ג ח"א ע' 469 ואילך)

שיחות בכל 
ימי חול-
המועד

אדמו"ר  כ"ק 
לומר  התחיל 
בכל  שיחה 
מלילות  לילה 

חג הסוכות.

הקמת ארגון 
צבאות ה'

אדמו"ר  כ"ק 
ארגון  את  מקים 
העולמי  הילדים 
השם"  "צבאות 
שבו  מיוחד  במעמד 
אלפי  השתתפו 
גיל  שלפני  ילדים 

מצוות. 
(ראה באריכות שיחות קודש 
תשמ"א ח"א ע' 175 ואילך)

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

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

על כסאו.  
(ימי חב"ד ע' 17)

מבצע ד' מינים

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

ניו יורק, וכל רחבי תבל.
"מבצע  את  גם  לחג  הרבי  צירף  יותר,  מאוחרות  בשנים 
וכן  הצבא,  בבסיסי  סוכות  להקים  ביקש  הרבי  סוכה". 
או  אידישקייט,  לענייני  כבר  שהתעוררו  בקיבוצים 
הסוכה.  יקימו  שבעצמם  הקיבוץ  במזכירות  להשתדל 
מינים  ד'  בנטילת  היהודים  את  לזכות   - היא  המטרה 

בסוכה דווקא, וכן לזכותם בברכת "לישב בסוכה".

י"ב 
תשרי

י"ג 
תשרי

ט"ז 
תשרי

ט"ו 
תשרי

21

שואבים  בית-השואבה  משמחת  למעלה.  התחתונים 
אנו את הכוח 'להונות' את גשמיות העולם ולהעלותה, 

עד שהגשמיות עצמה תהיה דירה לקב"ה.
(לקוטי-שיחות, כרך ב, עמ' 424, משיחת שמחת בית-השואבה 
תשט"ז)

אור בית-השואבה
בית- מאור  מאירה  שאינה  בירושלים  חצר  היה  ולא 

של  לאור  חיטים  בוררת  היתה  אשה  תנא:  השואבה... 
בית-השואבה (סוכה נא,א, נג,א)

המשנה מספרת שהיו אלו "פרחי כהונה" (בחורים, 
רש"י) שהדליקו את המנורות שהאירו את ירושלים.

לפני  לעמוד  רוחו  שנדבה  איש  "כל  הרמב"ם:  כתב 
מדבריו  וההוראה  "כהן".  בבחינת  הוא  לשרתו"  ה' 
לו  יש  אותו"  רוחו  ש"נדבה  מי  כל   – הזה  בהקשר 
ועד  והמצווה,  התורה  באור  ישראל  בתי  את  להאיר 
מוארים  ענייניהם הארציים של ישראל יהיו  גם  אשר 
של  לאור  חיטים  בוררת  היתה  "אשה   – התורה  באור 
בית-השואבה". וחובה מיוחדת מוטלת על שכמם של 

הצעירים, "פרחי כהונה".
(לקוטי-שיחות, כרך ד, עמ' 1365)

לא טעמנו טעם שינה
ראינו  לא  בית-השואבה  שמחת  שמחים  כשהיינו 
שלא  שבועה  יוחנן  ר'  והאמר  איני,  בעינינו...  שינה 
אישן שלושה ימים מלקין אותו וישן לאלתר? אלא הכי 
אכתפא  מנמנמי  דהוו  שינה,  טעם  טעמנו  לא  קאמר: 

דהדדי (סוכה נג,א)
הבהמה,  על   – שכלי  יצור  שהוא   – האדם  יתרון 
גבוה מהגוף  הגוף. באדם – הראש  בציור  מתבטא גם 
בבעל- זאת,  לעומת  הגוף.  על  שולט  שהשכל  לאות 

נתון  הגוף  ואין  גובה,  באותה  והגוף  הראש  חיים 
לשליטת השכל. יתר על כן, בבעלי-חיים ה"שכל" הוא 

אמצעי בלבד למילוי צורכי הגוף.
ניכרת  לא  השינה,  בזמן  האדם,  אצל  גם  ואולם 
בגובה  ורגליו  ראשו  אז  שכן  הגוף,  על  השכל  מעלת 
לכאורה,  האדם,  משתווה  בשינה  כי  נמצא  אחד. 
שמחת  בעת  אפשרית  היתה  לא  כזו  שינה  לבהמה. 
שינה  רק  אפשרית?  היתה  שינה  איזו  בית-השואבה. 
"מנמנמי   – מהגוף  למעלה  נשאר  הראש  שבה  כזו 
ניכר  היה  השינה  בעת  שגם  היינו  דהדדי",  אכתפא 

ונרגש שזוהי שנתו של אדם בעל-שכל.
(משיחת שמחת בית-השואבה תשי"ד. תורת מנחם תשי"ד כרך א 
[י], עמ' 69)

להקיש  היה  הטובים)  הימים  כל  (בלילות  "מנהגי 
מוכן  שהכול  ולהודיע  הק',  חדרו  דלת  על  כך  אחר 
דירתו  אל  עולה  הרבי  היה  זו  הודעה  אחר  לסעודה. 
של הרבי הריי"צ, לסעוד בה את סעודת ליל יום-טוב.

של  השני  בלילו  ל-770,  חנה  הרבנית  עם  "בדרכי 
שאל  'בני  לפתע:  לי  אמרה  באותה שנה,  הסוכות  חג 
שבסוכה.  המים  של  ב'חידושים'  הבחנתי  אם  אותי 
אל  להיכנס  לי  שכדאי  הגיב  בני  בשלילה.  עניתי 
הסוכה במיוחד כדי לראות זאת'. את שמחתי בשומעי 
את הדברים אין לתאר (בשאר ה'חידושים' אפשר היה 
היה לראות,  קשה  המים  אך את ברז  בקלות,  להבחין 
סגורה).  הייתה  בסוכה  שהוספתי  הפינה  דלת  כי 
מים,  ברז  ובה  פינה  שליד 770  בסוכה  יש  מאז  אכן, 

נוספו  ואף  אז,  שעשיתי  כפי  ו"אנינג"  "פנלינג"  וכן 
חידושים במשך השנים".

סוכה וד' מינים עבור הבית ברח' 
פרזידנט

עוד סיפר הרש"ב גאנזבורג על סוכתו הפרטית של 
הרבי במרפסת ביתו ('בקדש פנימה' עמ' 49-48):

שברח'  ביתו  במרפסת  הרבי,  של  סוכתו  "את 
יום- בהתקרב  שנה  מידי  להקים  נהגתי  פריזדנט, 
הכיפורים, מאחר שאחר הצום הייתי טרוד. [המשב"ק 
ר' חיים ברוך שיחי' הלברשטאם בנה את חלקי הסוכה 
הזו, שהייתה נאה וגרמה לרבנית קורת-רוח מרובה]. 

הרבנית הורתה לי לכסות את הסוכה ב'הרבה סכך'.

המשך מעמוד 10
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המעמד שכמותו 
לא נראה מעולם

"היכן מברך הציבור?", שאל הרבי. "ברצוני לראות 
כיצד הציבור מברך ביום הראשון" • בהפתעה 
גמורה הביט הרבי במשך שש שעות בכל אחד 

ואחד מהמברכים על ד' מינים שלו • תיאור חי של 
אירועי חג הסוכות בחצר קודשנו • יומן מבית חיינו 

כקביעות שנה זו. מתוך: 'בית חיינו'

שבת קודש, י"ג תשרי
יום  חל  השבת 
כ"ק  של  ההילולא 
מוהר"ש  אדמו"ר 
היה  וזה  נ"ע 
המרכזי  הנושא 
ת  ו ד ע ו ו ת ה ב
הורגש  (ובעצם, 
עוד לפניה, כאש ר 
המלווה  השיר 
כניסתו  את 
ויציאתו של הרבי 
"לכתחילה  היה 

אריבער").
בשיחה הראשונה היה ביאור נרחב בענייני היום ובמיוחד בכך שיום ההילולא 
ועודד  והרבי חזר  את הניגון "מלכתחילה אריבער"  שרו  חל בשבת. בין השיחות 

את השירה פעם אחר פעם.
שיחת הק' הבאה, השנייה, הייתה רצופה הוראות למעשה. הרבי, בעצם, סיכם 
את ענייני עבודת היום, יום ההילולא, והצביע על ההכנות הדרושות לחג הסוכות 
לבוא  כולנו  נזכה  ומיד  תיכף  כי  זו  שיחה  את  וסיים  הבעל"ט.  שמחתנו"  "זמן 
הקפות"  של  ניגון  "ודווקא   – שמח  ניגון  מתוך  הקדשים  ולקודש  ישראל  לארץ 
הרבי התחיל לשיר בעצמו את ניגון ההקפות לאביו ז"ל. כל הציבור הצטרף  ו... 
את  להתחיל  כהן  שי'  יואל  לר'  הרבי  הורה  זמן  במשך  שירה  ואחרי  בהתלהבות 
את השירה פעמים רבות ובתנועה  עודד  הניגון  'לכתחילה אריבער'. בעת  הניגון 

הידועה סימן בתנועות ראשו הק' לשוב ולשיר אותה כמה וכמה פעמים.
ואז עלו מארגני אירועים שונים בימים  המשקה  לבסוף היו דברים על חלוקת 
אלו. ביניהם – הרב דוד ראסקין שלקח בקבוק עבור ה"ועידה העולמית של צעירי 

אגודת חב"ד".

יומן
מבי+
כיינו
תשנ"ב

"אמור להם
שילכו ללמוד!"

והורהו  למזכיר  הרבי  פנה  המינים  ארבעת  חלוקת  בעת 
בסיבת  שהתעניין  (לאחר  במקום  שעמדו  לבחורים  שיאמר 

עמדם שם):
און לערנען,  זיי זָאלען זיך גייען זעצן  "מ'דַארף זיי הייסן 
מיינט בפועל,  דָאס  און  מינים,  ד'  הלכות  און  סוכה  הלכות 

איצטער!".
סוכה  הלכות  וללמוד,  לשבת  ללכת  להגיד להם  צריך   =]

והלכות ד' מינים, והכוונה שיהיה בפועל, עכשיו!]

תשמ"ה
י"ד תשרי
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בפתח הדברים אמר הרבי כי התוספת בשמחת בית השואבה בלילה זה, צריכה להיות גדולה במיוחד 
"למעלה  מוגברת  שמחה  על  לעורר  והמשיך  לתושיה",  "כפליים  של  שמחה  לאחר  באה  היא  שהרי 

ממדידה והגבלה". כן היו בשיחה זו ברכות לפי אותיות האל"ף בי"ת וברכות מיוחדות לגאולה.

י"ז תשרי, חול המועד
תפילת ערבית נערכה בשעה שבע וחצי לערך ואחריה הייתה שיחת הק'. הפעם, חול המועד, היא 
כבר הייתה במקום הרגיל, על בימת התפילה, ונאמרה בנוכחות קהל גדול במיוחד, שכן רבים שלא 
הלבושים  סוגי  כל  לבושי  והחוגים,  העדות  מכל  ליהודים  והכוונה  היום.  הגיעו  החג  בימי  כאן  היו 

החסידיים ושעדיין אינם כאלו, שבא מכל רחבי העיר לשמוע את שיחת הק'.
ואלו היו 'נקודות' השיחה: מעלת יום ח"י בחודש, המיוחד שביום ד' דחג הסוכות לאחר שרוב ימי 
שטרות  חלוקת  הייתה  השיחה  אחרי  ועוד.  האמצעי,  ואדמו"ר  רבינו  משה   – האושפיזין  החג עברו, 
נרתעו  שלא  וטף  נשים  אנשים  בלעה"ר,  הגדול  הקהל  מפני  יחסית  רב  זמן  נמשכה  והיא  לצדקה 

מלעמוד בתור בגשם השוטף.

יום חמישי, ח"י תשרי
לילדי  המיוחד  הכינוס  לקראת  הכנסת  בית  את  לפנות  הציבור  התבקש  התפילה  אחרי  קצר  זמן 
"צבאות ה'". מאז הצהריים (כשבינתיים כבר התפזרו העבים והשמים התבהרו) החלו הילדים לזרום 
לבית הכנסת וכאשר הרבי נכנס לתפילת מנחה, בשעה שלוש ורבע, כבר היה בית הכנסת מלא מפה 

לפה בילדים.
נאו"  משיח  ואנט  "ווי  שרו  הפסוקים.  את  אמרו  ואחריה  עודד  שהרבי  בניגונים  הייתה  התפילה 
והרבי נשא שיחת קודש. בין קטעי השיחה היה תרגום לאנגלית של הרב העכט ובחלק האחרון היה 
זה בתמצית בלבד. שכן, הרבי ירד מבימתו לאחר סיום השיחה ואת הניגונים שרו כשהרבי עמד ליד 

השולחן לחלוקת הדולרים.
תזמורת  בליווי  שרו  אותם  בשמחת הגאולה" ו"ניעט ניעט ניעקאווא"  היו "שישו ושמחו  הניגונים 
כשהרבי מעודד את השירה והשמחה ואחר כך חילק (ע"י המדריכים והמדריכות) מטבעות לצדקה 

וכך תם הכינוס.

הכרזתו של הגבאי...

לקראת תפילת ערבית שוב זרם ל-770 קהל עצום. הפעם הייתה לכך עוד סיבה מלבד שיחת הק'. 
מבעוד מועד נודע כי הלילה יחלק הרבי 'לעקאח' לאלו שלא קיבלו לפני יום הכיפורים. וכך, כאשר 
את  עליהם  והוסף  ערבית היה בית הכנסת מלא בקהל גדול כבכל חול המועד.  לתפילת  נכנס  הרבי 

הבאים מרחבי העיר לשיחה ואת אלו שבאו במיוחד לקבל "לעקאח". 
אמר הרבי כי יש  אחרי תפילת ערבית הכריז הגבאי הרב זאב כ"ץ "א גוטן מועד" ובפתח השיחה 
האושפיזא  על  המשנה  דברי  את  שיודע  מי  ידי  על  היא  וההכרזה  הכריזו  שכבר  כפי  בברכה  לפתוח 
של היום – אהרן הכהן. בהמשך השיחה היו דברי התעוררות נמרצים להביא את שמחת בית השואבה 

לעוד ועוד יהודים, ועוד.

20



ליל ב' דחג הסוכות 
התפילה  מקום  שמונה.  בשעה  לביהכנ"ס  נכנס  הרבי  מאתמול.  יותר  מאוחר  הייתה  ערבית  תפילת 
אמירת  בעת  כרגיל  עליו  נסמך  והרבי  סטענדר  הוכן  כבר  שהיום  רק  אמש.  כבליל  היה  הק'  ושיחת 

השיחות.

לפרסם הנפלאות לאומות העולם

הלילה ארכה השיחה יותר מאתמול ובין הדברים ניתנה ההוראה: לפרסם את ניסי ונפלאות "אראנו 
נפלאות" ו"נפלאות בכל" גם בין אומות העולם. ובסיום השיחה, טרם צאתו מבית הכנסת החל הרבי את 
ניגון ההקפות של אביו ז"ל. אחרי אירועי ערב חג הסוכות, האירועים המופלאים של היום ושתי שיחות 
הק', מובן שהתעוררות ועמה השמחה הולכת וגדלה וההתוועדויות בסוכות והשמחה והריקודים ברוב 

עם בלילה הזה, היו ביתר שאת.

ט"ז תשרי
בשעה שמונה בערך יצא הרבי מהפתח הראשי לסוכתו ואחרי כמה דקות נתן את ארבעת המינים לרב 

מאיר הארליג. יצוין שהרבי אמר לו "מתנה על מנת להחזיר".

הרבי מבקש את הלולב השני

חזרת הש"ץ של שחרית הובאו  ל"הלל". בסיום  התקרב  הרבי  התור התקדם כרגיל עד שהמניין של 
ארבעת המינים אל הרבי שהגביהם והחל להביט בהם ולהיטיב את הכריכות וכו', כעבור רגע פנה אל 
במקצת). הוא  נקרעה  הכריכות  שאחת  מפני  אולי  הלולב השני (היה זה  את  להביא  לו  הריל"ג והורה 

מיהר כמובן לעשות כמצות הרבי, הביא את הלולב השני ואז התחילו באמירת הלל.
מקום קריאת התורה וההושענות היה כאתמול. בסיום שרו "הושיעה את עמך" והפעם חזרו על הניגון 
ורימז  זה  לצד  זה  מונחים  היו  הלולבים  ששני  כך  מידו  המינים  ד'  את  הרבי  הניח  כן  אחרי  פעמים.   3

לריל"ג לקחת אותם והוא הוציאם מבית הכנסת והחזירם לחדרו של הרבי.
ו"שים  בחרתנו"  וב"אתה  בניגונים,  הייתה  מנחה  תפילת  גדול.  בקהל   770 התמלא  שוב  ערב,  לעת 
שלום" הרבי עודד להגביר את השירה. בניגון "שים שלום" נמשך הדבר משך זמן, כאשר לפי רמיזתו של 
הרבי חזרו על הניגון מספר פעמים, ולקול שירת "ושמחת" יצא הרבי מבית הכנסת ומיד החלו ההכנות 

לשיחה שאחרי ערבית. 
גם היום היא עתידה להיות ממקום ההתוועדות כמו בשני הלילות הקודמים, אך למרות שבפרהסיה 
אין רמקול, הרי עורכים הבדלה מתוך סוכה שצמודה לחלון בית הכנסת ויש מיקרופון זעיר שבאמצעותו 
בתוך  שקורה  מה  את  לראות  ניתן  בחצר  לכך,  בנוסף  תבל.  קצוי  לכל  וגם  החוצה  משודרים  הדברים 
שרוצה  מי  יותר.  קטן  הקדמיות  בשורות  הלחץ  אלו,  כל  בגלל  סגור'.  ב'מעגל  מסך  גבי  על  ביהכנ"ס 
על  לוותר  ומוכן  היטב  לשמוע  שרוצה  מי  ומאידך  בכך  להצליח  יכול  יותר,  טובה  עמדה  שם  לתפוס 

השהיה בתוך ביהכנ"ס – הברירה בידו.
השיחה עצמה – בעוד שבלילות הקודמים החל הרבי לשיר בסיום השיחה, הפעם השיר היה בהתחלה. 
בימת  ועד  משם  דרכו  את  עשה  שהרבי  ובשעה  "ושמחת"  הרבי  החל  התפילה  בימת  על  עומד  בעודו 
על  הניחו  למקומו  הגיעו  ועם  בידו  כשהסידור  צעד  הרבי  בהתלהבות.  הציבור  כל  שר  ההתוועדות 

הסטענדר והמשיך לעודד את השירה לרגע ממושך ורק אחר כך החלה השיחה שנמשכה כחצי שעה.
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שינוי  הפעם  היה  המשקה  במזיגת  [אגב, 
מעט  הרבי  מוזג  שתמיד  בעוד  מסוים: 
שמקבל  למי  ומשם  שלו  הגביע  אל  'משקה' 
לכוס  תחילה  מזג  הפעם  הבקבוק,  את 
וממנה לגביע שלו. שינוי נוסף: לכל  זכוכית 
הלוקחים מזג הרבי מהגביע שלו (ולא כרגיל 

מהבקבוק)].

הרבי מביא להתוועדות ספר חדש

 – בעצמו  הרבי  התחיל  החלוקה  אחרי 
ניגון  את   – זו  בהתוועדות  השנייה  בפעם 
של  ההתוועדות  הסתיימה  וכך  ההקפות 
כי  לציין  המקום  כאן  אריבער".  "לכתחילה 
מתורת  חדש  ספר  הרבי  הביא  בהתוועדות 

שהופיע בימים אלו (שער שלשים וארבעה בסדרת "לקוטי תורה תורת  ההילולא,  הרבי מהר"ש, בעל 
שמואל") – כרך שני מאמרי אדמו"ר מהר"ש בשנת תרל"ה.

לקידוש  הרבי  יצא  תשרי  בחודש  כנהוג  הגדול,  הכנסת  בבית  ערבית  לאחר תפילת  השבת,  במוצאי 
לבנה ברוב עם (במוצאי יוהכ"פ היה מעונן).

י"ד תשרי 
תפילת שחרית הייתה במועד הרגיל ואחריה נודע סדר היום: אחרי שהות מסוימת יחלק הרבי ארבעת 
ראשון  יום  כמידי  לצדקה  שטרות  חלוקת  תהיה  החלוקה  סיום  ועם  השונות  המדינות  לנציגי  המינים 

בשבוע.
בדרך כלל, מיד אחרי תפילת שחרית ממהרים הכול לכיוון ה"מזרח", לתפוס מקומות לקראת שיחת 
חג הסוכות).  מלילות  בכל לילה  משמיע שיחת ק'  הרבי  שנת ה'תשמ"א  שמאז  הלילה (כידוע  של  הק' 
ובעוד רבים מתאמצים "לקנות שביתה" סמוך ככל האפשר לבימה עליה הרבי מתפלל, החלה להתפשט 
ברור היכן  היה  השיחה. טרם  אמירת  במקום  יחול שינוי  בשנה זו  בלבד, כי  בינתיים כשמועה  ידיעה, 
בדיוק יתפלל הרבי, איך בדיוק יסודר בית הכנסת לקראת השיחה וכו' וכתוצאה מאי הבהירות נוצרה 

המולה מסוימת, שכן הציבור גדול בלעה"ר והכל חפצים שלא לאבד אף מילה משיחת הק'.
כנזכר, נודע שחלוקת הדולרים תתקיים כמדי יום ראשון ובתוך כך החלו להשתרך התורים המיוחדים. 
בתוך בית הכנסת היה התור לאנשים. בחצר, מצד הסוכה, היה התור לנשים, והשביל שמהמדרגות עד 

הפתח הראשי היה מלא באלו שזוכים לקבל מהרבי ד' מינים.

ברכה מיוחדת לנציגי כפר חב"ד

את  הניחו  הכפר  נציגי  כנהוג.  האתרוגים,  את  ומסרו  חב"ד  כפר  אנשי  ניגשו  קיבלו,  שכולם  לאחר 
האתרוגים ואז הרבי התקרב לשולחן (כשפניו הק' לדרום) הניח עליו את שתי ידיו הק' ובעיניים עצומות 

השמיע את הברכה.
תוכן הברכה היה בעניין המשכת ה"המשכות" שע"י ד' מינים על כל השנה כולה והרבי איחל שהדבר 
יבוא לידי ביטוי בכל יום ויום בכל ימות השנה. הרבי הדגיש בברכתו הק' שהשנה היא "שנת נפלאות 
לארץ  ישראל  בני  כל  של  כל")  מכל  "בכל  (בגימטריא  "קבץ"  בפועל  יקויים  ושבקרוב  כל"  מכל  בכל 
"געזונטערהייט",  ובזמנו,  למקומו  ייסע,  שכל-אחד-ואחד  הרבי  איחל  ברכת-הקודש  בסיום  ישראל. 

ויהיו בשורות טובות עד הנסיעה, אחרי הנסיעה והעיקר – "הלוך והוסיף ואור ושמחה".

הפגישה הראשונה
של הרבי עם הרבי הריי"צ

הריי"צ  הרבי  את  הרבי  פגש  בה  הראשונה  הפעם 
של  ביומנו  צויין  הדבר  תרפ"ג.  הסוכות  בחג  הייתה 

המזכיר הרב חדקוב:
"ט"ז מנחם-אב, התשט"ז. היום אמר לי הרבי כי הפעם 
זצוקללה"ה  אדמו"ר  כ"ק  חמיו  עם  שנפגש  הראשונה 

נבג"מ זי"ע היה בסכות ה'תרפ"ג, בראסטאוו".

תרפ"ג
ט"ו תשרי
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שבשנים האחרונות זוכה  הרבי הרב דוד ראסקין שליט"א –  החלוקה נכנס אל  תום  אחרי  זמן מה 
לאגוד את לולבו של הרבי – הרבי נתן לו שני לולבים ושתי חבילות של הדסים והורה לו: "פעמיים 
לולב. ומהנותרים – תיקח לעצמך לפי הצורך, ואת מה שיישאר – להחזיר".  ח"י. 36 הדסים על כל 
הרב ראסקין מיהר לסוכה הגדולה לאגוד את הלולבים ועמו כמה מהת' שסייעו בידו. כאשר החזיר 

את הלולבים הודה לו הרבי ב"יישר כח".

מקימים "גשר" מיוחד

בינתיים, לערך בשעה 13:00 בצהריים, נודע מטעם המזכירות כיצד תהיה השיחה בלילה: בתפילת 
ערבית יהיה הרבי במקומו הקבוע ואחרי התפילה ייגש למקומו בעת ההתוועדות ומשם ישמיע את 
עוד  ולשמוע  לראות  יכולים  זו  בצורה  כי  מובן  שכן,  רבה,  בשמחה  התקבלה  הבשורה  הק'.  שיחת 
רבים מאוד יותר מאשר בצורה שהייתה נהוגה כל השנים כשהשיחה הייתה מעל הבימה עליה הרבי 
הכנסת  בבית  והספסלים  ההתוועדות  לבימת  עד  התפילה  מבימת  'גשר'  מעין  הוקם  מיד  מתפלל. 

סודרו כמו להתוועדות.
תפילת  התקיימה  כשעה  ואחרי  לערך  ב-14:30  הסתיימה  ראשון  ביום  הדולרים הקבועה  חלוקת 
ענק  שלט  על  לב  בשימת  הביט  מהתפילה  יצא  הרבי  כאשר  הגדול.  הכנסת  בבית  עם  ברוב  מנחה 
סיום הרמב"ם העולמי ביום א' כ"ח תשרי  שנתלה על הקיר המערבי (מעל הפירמידה) שהכריז על 

ב"מרכז יעבץ" בניו יורק. כשהביט על השלט ניכרת היתה שביעות רצון על פניו הק' של הרבי.

מחזה שכולו "מלכות'דיק"...

ההתוועדות  רגע לפני  כאשר הרבי נכנס לתפילת ערבית, כבר היה בית הכנסת נראה בדיוק כמו 
לעבר  נדחפו  מעטים  ורק  מקום,  אפס  עד  וגדוש  מלא  הכנסת  ובית  תפוסים  המקומות  כל  כאשר 

ה'מזרח' להיות קרוב יותר לבימת התפילה ואילו רוב הקהל התפלל במקום הנשמר לשיחה.
למקומו.  היישר  המיוחד  ה'גשר'  על  הרבי  צעד  ובסיומה  שמחה  ניגוני  בשילוב  נערכה  התפילה 
באותה שעה שרר בבית הכנסת שקט מוחלט והכל ציפו לבואו של הרבי למקומו. בהגיעו הביט על 
השולחן (שהיה מכוסה במפה צחורה כבעת ההתוועדות) וכשהוא פונה אל המזכיר הרב גרונר שאל 
היכן הסטענדר. הריל"ג הצביע על הכסא שהוצב מראש (כי "ועד המסדר" סבור היה שהרבי ישב), 
הק'  ידיו  בשתי  קלות  נשען  וכשהוא  הסידור  את  הניח  לשולחן  התקרב  אלא  לשבת  סירב  הרבי  אך 
מלוא קומתו על בימת ההתוועדויות ומשמיע  שיחת ק'. ה'ציור' של הרבי עומד  על השולחן החלה 

דברותיו הק' הוא מחזה נדיר בבית חיינו וזה היה מראה מאוד 'מלכות'דיק'.
הרבי הכריז בקול רם: "פותחים בברכה – ַא גוט יום טוב" והציבור ענה אחריו "גוט יום טוב" ולאחר 
מכן חזר עוד פעמיים "גוט יום טוב" והציבור ענה בקול גדול פעם אחר פעם... ואז פתח הרבי בשיחה 
עצמה. עם סוף השיחה חזר הרבי והכריז "גוט יום טוב" שלוש פעמים ולאחר מכן התחיל בעצמו את 

ניגון ההקפות לאביו.

 הרבי נכנס עם סידור לסוכת האורחים

לשירה  הצטרף  ושמחתו,  קדושתו  החג,  אווירת  אל  נתעלה  השיחה  שבמשך  העצום  הקהל  כל 
בהתלהבות, וכשהוא מורה בידו הק' להגביר את השירה יצא הרבי את בית המדרש. כעת החל הגוש 
את  להתחיל  מיהרו  אחרים  הק'.  שיחת  על  ל'חזרה'  חבורות  נוצרו  ושם  פה  לנוע.  הקהל  של  הגדול 
שבחצר, לקראת  ולצאת בריקוד ואילו המוני האורחים החלו למהר לעבר הסוכה הגדולה  השמחה 
בבית  השיחה הק'  אחרי  כמה דקות  ואכן,  לאורחים.  הברכה  בלילה זה:  שנה  מידי  המיוחד  המעמד 
הכנסת (שמונה וחצי לערך) כבר נראה הרבי יוצא לעבר הסוכה. הרבי יצא מהפתח הראשי של 770
כשבידו הסידור (עוד חידוש של השנה...) בתוך הסוכה עלה על מדרגות מיוחדות שהוכנסו לשם כך 
והרב  קרינסקי  הירש  צבי  קסטל, הרב  הרב כתריאל  אורחים –  ולידו עמדו חברי הוועד של הכנסת 

שלום הורביץ (שמונו מאחר שמהרב משה ירוסלבסקי שליט"א נבצר להגיע בשנה זו).
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"ברצוני לעמוד עד שכולם יברכו"...

התור הארוך נע והזמן חולף. אחרי כשעה שאל המזכיר ריל"ג את הרבי מתי תיערך תפילת שחרית 
והרבי אמר במפורש כי ברצונו לעמוד עד שכולם יברכו... כשנשאל פעם נוספת על ידי המזכיר מתי 
לא תהיה בשעה עשר.  הבינו שהתפילה בוודאי  תתקיים תפילת שחרית, השיב הרבי "היום...". מכך 
כך חולפות השעות. לאט לאט זוכה כל הציבור לזכות הנפלאה של ברכות על הלולב של הרבי ואל 
מול פני הקודש ומחוגי השעון נעים. כאשר האחרון בירך הייתה השעה שתיים וחצי אחה"צ וזה אומר 
שהרבי עמד בסוכה להביט בכל אחד מהמברכים כמעט שש וחצי שעות (!!). רק אחרי שהאחרון סיים 
לחדרו.  בחזרה  הגדולה  הסוכה  לאורך  וצעד  הקטנה  מהסוכה  יצא  והאתרוג,  הלולב  את  הרבי  לקח 
תיארנו, כמובן, רק את מה שהתרחש מסביב למעמד המיוחד, ואת הרגע של הברכה מול הרבי – הרי 

מי שראה והרגיש ראה...
שהתפילות  ונודע  אחה"צ   15:00 השעה  הייתה  הכנסת  לבית  נכנס  הרבי  כאשר  אלה,  כל  ואחרי 
הלולב  כשבידו  הכנסת  לבית  נכנס  הרבי  הפסק.  ללא  זו  אחר  בזו  יתקיימו  ומנחה  מוסף  שחרית, 
עלה  בירכו),  כבר  כולם  הפעם  שהרי  "הלל"  עד  עבור הציבור  נשארים  שהם  כרגיל  (שלא  והאתרוג 
היו  התפילה  במהלך  והתהלים.  הסדור  הניח את  הריל"ג  והמזכיר  הסטנדר  גבי  על  והניחם  למקומו 

ניגונים והרבי עודדם.
עם סיום חזרת הש"ץ לקראת 'הלל', לקח הרבי את הלולב והחל לסדר את שלשת הכריכות האוגדות 
את ההדסים והערבות. הרבי הפך וסידר אותן מצד לצד, ועבוה"ק של ההכנה הזו נמשכה יותר מעשר 

דקות. ויהי הדבר לפלא בתוך שאר עניני התשרי המופלא...
ב"הללו  ההלל.  באמירת  והחלו  הסידור  ליד  הניחו  מהקופסא,  האתרוג  את  הרבי  הוציא  כך  אחר 
לקח את האתרוג ומיד  את ה' כל גויים" הרבה הרבי לרמוז שיגבירו את השירה. לנענועים ב"הודו" 

אחריהם הניחו ליד הסידור וחזר והגביהו לנענועים ד"אנא ה'".
המועד הייתה קריאת התורה על הבימה הנמוכה  ועוד שינוי של השנה: בשני ימי החג ובימי חול 
שעמדה סמוך לארון הקודש (כמו בשני וחמישי בכל ימות השנה) ובימה זו הקיף הרבי ל"הושענות" 
הגבוהה  בבימה  הקיף  בלעה"ר  הגדול  והציבור  החסידים  איש מזקני  כעשרים  רק  צועדים  כשאחריו 
באמצע ביהכנ"ס כרגיל וגם לשם הובא ספר תורה. כאשר הרבי סיים את ההקפה חזר ועלה לבימתו, 
ובמשך דקות ארוכות עמד והביט בעיניו הק' במבט מיוחד בציבור שהקיף את הבימה. רק אחרי שכל 
הציבור גמר, הסתובב הרבי בחזרה כשפניו לכותל ואז רמז להתחיל לשיר "הושיעה את עמך". כאמור, 
קריאת התורה הייתה על הבימה שליד ארון הקודש. הרבי עלה למפטיר, כנהוג, והפעם הייתה אמירת 

ההפטרה בקול רם יחסית.

האם יש עוד מי שלא בירך?...

הסטנדר השני (כבר"ה  ליד  הסידור והתהלים ועמד  הרבי מהבימה ובידו  בסוף תפילת מוסף ירד 
הכהנים ואחרי הברכה עברו מול הרבי שאמר לכל-אחד-ואחד "יישר  ויוהכ"פ). על בימת הרבי עלו 
כח כהן". אחרי מוסף התפללו מנחה כשהרבי וכמוהו כל הציבור לבושים בטליתות וגם היא נערכה 
אחרי  הכנסת  מבית  יצא  הרבי  כאשר  וכו'.  והניגונים  השמחה  את  להגביר  בחוזק  מרמז  כשהרבי 
שחרית-מוסף-מנחה הייתה השעה כמעט שש בערב. וכמה מפליא: לפני שנכנס לחדרו שאל את הרב 

מאיר הארליג אם יש עוד מישהו שלא בירך על האתרוג...
רק עכשיו, אחרי יום שלם בעולם אחר, פנה הקהל הגדול בלעה"ר לסעודת יום טוב. אלא שלא ניתן 
היה להאריך בה הרבה. עד מעט תגיע עת תפילת ערבית ויש להזדרז לתפוס מקום לשיחת הק' הבאה. 
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ארבעת  את  לקחו  תחילה  לזרום...  התור  החל  ואז  המינים.  ארבעת  את  שם  הניח  בחיוב  משנענה 
המינים מהשולחן או מסרו איש לרעהו אך כעבור כמה דקות תפס הרב הארליג את מקומו ואחז את 

הלולב והאתרוג כמידי שנה...

"יחידות" פרטית...

ננסה להשלים את תיאור המראה הגדול הזה:
החצר  שטח  גדל  גשר,  באמצעות  התחברו  ו-754   770 והבניינים  הספרייה  בניין  שהורחב  מאז 
והסוכה נהייתה גדולה יותר. בקצה שלה הקרוב למקום התשליך (ליד חצר ה"כולל") הוקמה מעין 
מסייע לתור הגדול  פתחים (לא מקבילים) והדבר  שני  לה  שיש  בתוך סוכה (גדולה)  סוכה (קטנה) 
לזרום כדבעי. באים מחצר הכולל (כשהכניסה היא מרחוב יוניון), נכנסים אל הסוכה הקטנה מהפתח 
שבצד זה, מברכים, ומסתובבים לפתח השני (שכלפי בנין 770) ויוצאים. כך, מדי שנה. והפעם – הרבי 
עמד בפינת הסוכה הקטנה כשפניו לעבר בנין הספרייה, כך שהנכנס לסוכה ונוטל את הלולב עמד 

למעשה מול הרבי!...
לולב"  נטילת  "על  הברכות  על  וענה  לב  ובשימת  בהתעניינות  הרבי  הביט  ואחד  אחד  כל  על 
ו"שהחיינו" – "ברוך הוא וברוך שמו" ו"אמן". וכל זה, חשוב לחזור ולהזכיר, בסוכה הקטנה שמידותיה 

כנראה דל"ת על דל"ת... ממש כעין "יחידות" פרטית...
שהיו כל כך  המראה. אחדים מהם סיפרו אחר כך  אלו שעברו ראשונים בתור, התקשו לעכל את 
מרוגשים ונבהלים שפשוט לא הצליחו לומר את הברכות כראוי. מישהו אפילו שכח לברך "שהחיינו" 
והרבי הזכיר לו, מישהו אחר לקח את האתרוג הפוך והרבי העיר לו על כך... אחר לקח תחילה את 

האתרוג והרבי העיר לו כי קודם יש לקחת את הלולב.
אחד האורחים, "מתקרב" שעדיין קשה לו לקרוא אמר את הברכות לאט והרבי סייע לו כשאומר 
לכמה "מתקרבים" שאמירת הברכה הייתה בשבילם מאמץ גדול, חייך  אתו מילה במילה מהסידור. 
הרבי כאשר סיימו ובירכם "גוט יום טוב". כן אמר "גוט יום טוב" לכמה מזקני החסידים והיו חיוכים 
מיוחדים לעבר ר' זלמן יפה ממנצ'סתר, ר' גרשון יעקובסאן עורך ה"אלגעמיינער", ד"ר פלדמן ועוד.

ר' שמשון סטאק הציע שהרבי ישב אך הרבי ענה בשלילה ובירכו "גוט יום טוב".
אגב, במשך הזמן שהתור עבר מול הרבי היו דקות שבהן ירד גשם, אך מובן שאף אחד לא התייחס 

לעובדה זו יתר על המידה. 
בהמשך התור כבר נודע על כך שהרבי עומד בסוכה ומביט על כל אחד וכל אחד השתדל להכין 
את עצמו מעט. כולם היו אחרי טבילת טהרה וברכות השחר וכעת ניסו "לחטוף" כמה מזמורי תהלים, 

עיון במאמר חסידות וכד', דברים שבעלי המספרים המאוחרים הספיקו לעשות במשך זמן רב.
לברך  בדעתו  מי שהיה  מיד בכל רחבי השכונה וגם  נודעו  המדהימים  שהחידוש וההפתעה  מובן 
שכבר  אלו  חיינו.  בבית  אלו  בשעות  ששלטה  המיוחדת  באווירה  ונסחף  ל-770  מיהר  יותר  מאוחר 
זה  עליהם  שעברה  והמרוממת  הקדושה  החוויה  בתיאור  לרעהו  איש  ושחו  התגודדו בסוכה  בירכו 
וגדול בבחינת  גילה לכל אחד קטן  שהרבי  הקירוב הגדול  בעיניו  שנראה  ממה  עתה. פלוני התרגש 
"בוא ונגלגל אני ואתה", אלמוני נרעש ונפחד וכולו מלא אימה ופחד מהרגע של העמידה מול המבט 
ממתינים  בירכו  שטרם  אלו  עניינו...  לפי  אחד  כל  כך,  מילים...  מבלי  משתוממים  ואחרים  החודר 
לשעתו של התור שלהם (ומאוחר יותר כבר חדלו לספור, כי מספר המברכים עלה בהרבה על אלפיים 
הכרטיסים, כמובן) ומתכוננים מעין ההכנות ליחידות, אחרים רצים במעלה ומורד שדרת קינגסטון 

כממהרים לתפוס מקום בתור או להודיע לחבריהם על המתרחש...
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כאשר הרבי ירד מהמדריגות לכיוון היציאה, 
ושאל  קליין  בנימין  הרב  המזכיר  לעבר  פנה 
(באמרו:  הוועד  חברי  הנ"ל  האברכים  היכן 
בדוחק  יונגעלייט"?).  דריי  די  זיינען  "וואו 
קל  היה  לא  דקות  באותם  שם  ששרר  הגדול 
להם לפלס דרך והרבי עמד רגע ארוך והמתין 
להם, כשהגיעו ליד הרבי, חייך לעברם והורה 

להם ללכת לפניו בתור מכניסי האורחים...

ט"ו תשרי
הולך  והשחר  ונמוג  הולך  שהלילה  בשעות 
ולאט   ,770 לכיוון  לנוע  מתחילים  ומפציע, 
לקבל   – הפעם  ארוך.  תור  משתרך  לאט 
מספרים לתור של הברכה על ארבעת המינים 
של הרבי. צופים שבשעה 8 בבוקר לערך יברך 
ימסור את הלולב ואת  הרבי בעצמו ואחר כך 
יצטרך  לא  שהציבור  וכדי  לציבור,  האתרוג 
מספרים  מכינים  ארוכות  שעות  בתור  לעמוד 
המספר יכול לשוב מאוחר יותר, כאשר  ובעל 
יגיע תורו, יציג את המספר ויכנס בשורה. חיש 
שזה  (בהערכה  מספרים  אלפיים  חולקו  מהר 
שהלולב  עד  לברך  שיספיק  האנשים  מספר 
ללולב  מצפים  והכל  ל'הלל')  הרבי  אל  יוחזר 

של הרבי.
הראשי  מהפתח  הרבי  יצא  בבוקר  בשמונה 
ונכנס  והאתרוג  הלולב  כשבידו   770 של 
ליד  הלולב.  לברכת  שבחצר)  (זו  לסוכתו 
המחזיק  הארליג  מאיר  הרב  נעמד  הסוכה 
מהרבי  המינים  ארבעת  את  לקבל  זו,  בזכות 
כאן, דברים  עבור הציבור. עד  ולהחזיק אותן 
שבעיקרם חוזרים על עצמם ביום הראשון של 

חג הסוכות מדי שנה בשנה. 
כעת באה ההפתעה הגדולה. 

והאתרוג  הלולב  מונחים  כלל  בדרך  הראשון.  החידוש  היה  וכאן  הסוכה  דלת  נפתחה  דקות  כעשר  אחרי 
על השולחן והרב הארליג לוקח אותם, ואילו הפעם עמד הרבי כשהוא אוחז אותם בידיו הק'. הרב הארליג 
כבר התכונן לקחת את ארבעת המינים מידי הרבי והנה הרבי שואל: "היכן המקום של הציבור?". מיד הבינו 
הגדול  החידוש  את  הרבי  הודיע  וכאן  הרבי  של  לסוכה  נחפז  גרונר  הרב  והמזכיר  להתרחש  עומד  שמשהו 
טָאג"  ערשטן  דעם  בענטשט  עולם  דער  זען  איך וויל  דער עולם?  בענטשט  "וואו  במינו:  והמיוחד  המפתיע 
את  להראות  פנה  גרונר  הרב  הראשון]...  ביום  מברך  הציבור  לראות כיצד  ברצוני  הציבור?  מברך  היכן   =]
צעד לשם כשבידו הלולב והאתרוג. חיש מהר פונתה הדרך לאורך הסוכה  המקום בו הציבור מברך והרבי 
הגדולה עד הסוכה הקטנה המיוחדת לברכות. הרבי נכנס לתוכה, הביט על השולחן ושאל האם לידו מברכים. 

התוועדות הראשונה
של הרבי עם קהל החסידים

החסידים  עם  הרבי  התוועד  הריי"צ,  הרבי  בהוראת 
עמד  בהתוועדות  תרצ"ב.  בשנת  סוכות  המועד  בחול 
(לימים  'הקהל'  שנת  של  ענינה  על  בהרחבה  הרבי 
המדיה  לחברת  בראיון  ההתוועדות).  רשימת  נדפסה 
החבדית JEM סיפר הרה"ח משה אליהו גערליצקי ע"ה 

את קורות אותם ימים:
של  חתנו  שהרבי  ידענו  דבר;  ידענו  לא  כן  "...לפני 
אבל לא ידענו  חכם גדול,  תלמיד  הרבי הריי"צ ושהוא 
הקודם  כשהרבי  שם  להיות  זכות  הייתה  זו  כמה.  עד 
אמר לרבי להתוועד עם הציבור בשמחת בית השואבה 

בסוכה.
הריי"צ.  הרבי  עם  להיות  כדי  ליום-טוב  בא  "הרבי 
בין  אז  אמרו  הרבי.  גם  בא  כך  אנו,  שבאנו  כמו  בדיוק 
שהחסידים  לוודא  כדי  להתקשר  שעלינו  החסידים, 
הורה  הריי"צ  שהרבי  כיוון  בסביבה,  מהעיירות  יבואו 

שהרבי יתוועד, כך שידענו זאת.
בכל  מיוחד  כל-כך  הוא  שהרבי  ידענו  לא  אז  "עד 
הנושאים. אבל בהתוועדות זו שמענו חידושים נפלאים 

שכאלה...
מהמשנה:  בציטוט  ההתוועדות  את  התחיל  "הרבי 
'יהודה בן תימא אומר: הוי עז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי 
התחיל  כך  שבשמים'.  אביך  רצון  לעשות  כארי  וגיבור 
בבוקר,  שבע  עד  בערב  משמונה  החל  והתוועד  הרבי 

סביב משנה זו.
מדרש  משניות,  גמרא,  קבלה,  זוהר,  ציטט  "הרבי 
מכליו.  יצא  הקהל  הלילה!  כל  התוועד  וכך  וליקוטים, 
לאחר  הרבה.  כל-כך  יודע  שהרבי  ידענו  לא  מעולם 

הלילה הזה ראינו שזהו הרבי!".

תרצ"ב
י"ז תשרי
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