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כבוד התורה

(מוהרש"ב)  אדמו"ר  כ"ק  אביו  בשם  הכ"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  והזהיר 
זעהר  מען  דַארף  שמח"ת  און  שמע"צ  פון  שעה  ַאכט  פערציג  די  נ"ע: 
מייקר זיין, יעדע רגע קען מען שעפען אוצרות מיט עמערס און קַאדקעס 

(חביות) בגשמיות וברוחניות, און דָאס איז ע"י הריקודים.

תרגום: "והזהיר כ"ק מורי וחמי אדמו"ר הריני כפרת משכבו בשם אביו 
כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע: הארבעים ושמונה שעות של שמיני עצרת 
ושמחת תורה יש לייקרן ביותר. בכל רגע יכולים לשאוב אוצרות בדליים 

וחביות בגשמיות וברוחניות. וכל זה על-ידי הריקודים".

לייקר כל רגעהכתב והמכתב 

להפוך את הכלים!
(הרבי הורה לכמה וכמה מהמסובים שיחיו לומר ’לחיים' על כוס מלא, ואחר-כך אמר:)

רקים  כלים  שלוקחים   – כולה  השנה  כל  במשך  העבודה  שזוהי  רקים,  כלים  למלא  הוא  העבודה  סדר  כלל,  בדרך 
וממלאים אותם בענייני קדושה, תורה ומצוותיה.

אמנם, בשמחת תורה צריך להיות סדר הפוך – לרוקן כלים מלאים, והכוונה בזה (הרבי חייך, ואמר:) – מכיוון שישנם 
עדיין כלים מלאים יין... יש לרוקן את כל הכלים שיש בהם יין – על ידי זה שכולם יאמרו ’לחיים'!

והורה לכולם  והיגביהו לעיני כל המסובים  היין שבגביע, אח"כ הפך את הגביע  כל  ושתה את  ’לחיים'  (הרבי אמר 
לשתות את כל היין ולהפוך את הכוס, והמשיך להחזיק את הגביע הפוך תוך הנפת ידו הק' להגברת השירה למשך זמן 

רב, וכל המסובים אמרו ’לחיים' וניגנו בשמחה גדולה.)
להנהגה זו מקור בנגלה: גביעי המנורה בבית המקדש עמדו כשפיהם הרחב למטה ושוליהן הקצר למעלה. גביעים 

הפוכים!
הטעם הוא מפני שמטרת המנורה הייתה להאיר לעולם שבחוץ, וזה התבטא בצורת הגביעים שהיו הפוכים כדי שמהם 

תושפע ההשפעה לזולת.
ובענייננו, הפיכת הגביע בהתאם לציווי נשיא דורנו להיות ”נרות להאיר", שאינו חושב על עצמו, כי אם אודות השליחות 

ד"נרות להאיר".

(ליל שמחת תורה, תורת מנחם תשמ"ו ח"א ע' 362)

ַא חסידישע יום טוב

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
כ"א בתשרי ה'תשפ"א - כ"ח בתשרי ה'תשפ"א

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

מל"ת נב. נג. נה. נד. הל' ברכות פרק ב.הלכות איסורי ביאה פרק טו-יז.כ"א בתשריו'
שנד. שס. שסא.

פרק ג.פרק יח-כ.כ"ב בתשריש"ק
מל"ת קסא. קסב. מ"ע 

לח. מל"ת קס. קנח. 
קנט.

פרק כא-כב. הלכות מאכלות כ"ג בתשריא'
מל"ת שנג. מ"ע קמט.פרק ד.אסורות.. בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קנ. קנא. קנב. פרק ה.פרק ב-ד.כ"ד בתשריב'
מל"ת קעב. קעד.

מל"ת קעג. קעה. קעו. פרק ו.פרק ה-ז.כ"ה בתשריג'
קעז. קעח.

מל"ת קעט. קפ. קפח.פרק ז.פרק ח-י.כ"ו בתשריד'

מל"ת קפא. קפב. פרק ח.פרק יא-יג.כ"ז בתשריה'
קפד. קפה. קפג.

מל"ת קפז. קפו. קפט. פרק ט.פרק יד-טז.כ"ח בתשריו'
קצ. קצא. קצב.
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דברמלכות

4

לימוד התורה
הנעלה של תינוקות

של בית רבן
לתינוקות של בית רבן יש שייכות מיוחדת עם שמחת תורה – מצד 

מעלת הלימוד שהוא ’הבל שאין בו חטא' • כל זמן שאוויר העולם עכור 
ואינו מזוכך, אין למסור את הילדים לידי היצר הרע בדמות לימודי חול!  

• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
השמחה של שמיני עצרת ושמחת תורה היא שמחה 
כללית של התורה, שהרי אופן השמחה הוא שלוקחים 
את ספר התורה כפי שהוא כרוך במעיל, שאז לא שייך 
ללמוד בה בהבנה והשגה, וכך רוקדים עמה1, ונמצא, 
שהיא  כפי  אלא  בפרטיות,  התורה  את  לוקחים  שלא 

בבחינת כלל.
ורק לאחרי שמחת תורה פותחים את ספרי התורה, 
אחד  ש"כל  שזהו   – בפרטיות  ההמשכה  את  ופועלים 
ואחד מישראל יש לו אות בתורה"2, כידוע ש"ישראל" 
ויש  לתורה3,  אותיות  ריבוא  ששים  יש  תיבות  ראשי 
וסוד  דרוש  רמז  בפשט  חלק  מישראל  אחד  לכל 
ששים  ישנם  שבתורה  בפרד"ס  שגם  כיון  שבתורה, 
כשם  וניצוצות,  לענפים  שמתחלקים  חלקים4,  ריבוא 
לענפים  מתחלקים  ישראל  נשמות  ריבוא  שששים 

וניצוצות, כמבואר בתניא5.

1) ראה גם שיחת שמחת תורה תשי"ט – תורת מנחם חלק כד עמ' 119. 
וש"נ.

2) סוף ד"ה להבין עניין שמחת תורה תש"ו (ספר המאמרים תש"ו עמ' 
46). וראה תורת מנחם חלק כז עמ' 24. וש"נ.

3) מגלה עמוקות אופן קפו.
4) ראה שער הגלגולים הקדמה יז. ועוד.

5) פרק לז (מח, א)

וזוהי העבודה במשך כל השנה – ליקח את התורה 
בפרטיות; ואילו בשמיני עצרת ושמחת תורה השמחה 

היא ב'כלל' של התורה.

ב
כשם שיש בתורה הכלל והפרט, כך גם באדם הלומד 

יש בכללות שני זמנים ואופנים:
אינם  שעדיין  רבן,  בית  של  תינוקות  של  הלימוד 
כלל;  בבחינת  אצלם  היא  והתורה  להשגה,  שייכים 

והלימוד של גדולים, שהוא באופן של הבנה והשגה.
ועל פי האמור שענינו של שמחת תורה הוא הכלל 
עם  ביחוד  קשור  תורה  ששמחת  מובן,  התורה,  של 

תינוקות של בית רבן.

ג 
בית  של  תינוקות  של  התורה  לימוד  מעלת  אודות 
אלא  מתקיים  העולם  ש"אין  בגמרא6  איתא   – רבן 
מבטלין  ו"אין  רבן",  בית  של  תינוקות  הבל  בשביל 
המקדש",  בית  לבנין  אפילו  רבן  בית  של  תינוקות 

6) שבת קיט, ב.
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וכמבואר שם מעלת לימוד תינוקות של בית רבן לגבי 
דידי  לאביי,  פפא  רב  ליה  ”אמר  אמוראים:  של  לימוד 
חטא  בו  שיש  הבל  דומה  אינו  ליה,  אמר  מאי,  ודידך 

להבל שאין בו חטא".
 – הוא  חטא"  בו  שאין  ”הבל  של  שהפירוש  ומובן, 
שאין נתינת מקום לעניין של חטא, כי, אם המעלה היא 
רק שאין בו חטא בפועל, הרי מעלה זו ישנה בוודאי גם 
בלימוד של רב פפא ואביי (”דידי ודידך"), ועל כרחך 
היא  רבן  בית  של  תינוקות  הבל  שמעלת  לומר,  צריך 
שכיון  חטא,  של  לעניין  כלל  שייכות  להם  שאין  בכך 

שאינם יודעים כלל להבחין בין טוב לרע, אזי לא שייך 
אצלם ענין של חטא.

וכמו  החטא,  קודם  שהיה  ומצב  המעמד  דרך  ועל 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  ”את  כאשר  לבוא,  לעתיד  כן 
אלא  בפועל,  חטא  יהיה  שלא  בלבד  זו  שלא  הארץ"7, 
מקום  נתינת  תהיה  שלא  באופן  יהיה  העולם  שטבע 
ואפשרות לחטא, וכשם שעכשיו גם בהמה בורחת מפני 
האש8, שאין זה מצד הבנה והשגה, אלא זהו ענין טבעי, 
כמו  הנה  נכווים,  אזי  האש  אל  אבר  מקרבים  שכאשר 
הבנה  כן תהיה מניעת החטא לעתיד לבוא – לא מצד 
העולם  שאויר  היינו,  העולם,  טבע  מצד  אלא  והשגה, 
של  מציאות  בו  להיות  תוכל  שלא  באופן  מזוכך  יהיה 

חטא.
וכשם שבכל העניינים שלעתיד לבוא יש ”מעין זה" 
הבל  מעלת  שזוהי  הנ"ל –  בעניין  גם  הוא  כן  עתה,  גם 
חטא",  בו  שאין  ”הבל  שהוא  רבן  בית  של  תינוקות 

שאצלם אין נתינת מקום ואפשרות לעניין של חטא.
ולהעיר, שגם בעניין זה ניכרת השייכות של תינוקות 

7) זכריה יג, ב.
8) ראה שולחחן ערוך חושן משפט ריש סימן שפג ובסמ"ע שם.

של בית רבן לשמחת תורה:
לחג  בהמשך  באים  תורה  ושמחת  עצרת  שמיני 
הסוכות, וגבי סוכה מצינו שהסכך צריך להיות מדבר 
שאינו ראוי לקבל טומאה9, היינו, שלא די בכך שבפועל 
אינו טמא, אלא יש צורך שלא יהא ראוי לקבל טומאה, 
לא  שבפועל  פי  על  אף  טומאה,  לקבל  הוכשר  ואם 

נטמא, אזי פסול לסכך.
מענן  נמשך  הסוכה  שסכך  לפי  שזהו  לומר,  [ויש 
הקטורת של יום הכיפורים10, שבו אין מקום לעניין של 

חטא, עד כדי כך, ש"זדונות נעשו לו כזכיות"11].

ובאופן כזה היא גם מעלת הבל תינוקות של בית רבן 
– שאין בו נתינת מקום לעניין של חטא.

ד
ההנהגה  לאופן  בנוגע  האחריות  גודל  מובן  ומזה 
אין  שלהם  שההבל  שכיון   – רבן  בית  של  תינוקות  עם 
שלא  להיזהר  צריך  לבוא,  לעתיד  בדוגמת  חטא,  בו 
זה  ידי  על  חטא,  בו  שיש  העולם  אויר  שם  להחדיר 

שלומדים עמהם ענייני חכמות העולם.
ואף על פי שלכאורה אין איסור בדבר, שהרי האיסור 
ביחס  ולא  דווקא,  לגדול  ביחס  שייך  עור"12  ד"לפני 
על  שמוטל  חינוך,  מצד  רק  הוא  שלו  שהחיוב  לקטן, 
האב או על בית דין13, ולא על אחרים – הרי כל זה הוא 
רק בנוגע לשכר ועונש, אבל בנוגע לעצם העניין, הרי 
טומאה  של  ענין  שמכניסים  ביותר  גדולה  אחריות  זו 
של  לעניין  מקום  נתינת  בו  אין  עצמו  שמצד  במקום 

9) ראה טור ושולחן ערוך ואדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תרכט.
מנחם  תורת  תש"כ –  הסוכות  דחג  ב'  דיום  סוכתו  העושה  ד"ה  ראה   (10

חלק כז עמ' 18. וש"נ.
11) יומא פו, ב.

12) קדושים יט, יד.
13) ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך חנוך ס"ב (כרך טז עמ' קסה ואילך). 

וש"נ.

כיוון שהבל לימודם של תינוקות של בית רבן אין בו חטא, צריך 
להיזהר שלא להחדיר שם אויר העולם שיש בו חטא, על ידי זה 

שלומדים עמהם ענייני חכמות העולם

28

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על-ידי 'חזק הוצאה לאור'
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בשעה  למעלה  ב'זאל'  התפללו  מנחת  תפילת  את 
.17:30

התוועדות יום שמחת תורה
ההתוועדות החלה בשעה 17:50 לערך. הרבי נכנס 
ונטל את ידיו הק' לסעודה, ָּבַצע על ’לחם משנה' וטבל 
במלח. אחר כך שתה מעט מהמים. הקהל החל בניגון 

שמח.
הרבי שאל את הריל"ג האם הילדים הנ"ל נטלו את 
מהחלה.  חתיכה  נתן  והרבי  נטל  מהם  אחד  ידיהם? 
אחד מהם לא נטל ונטלו את ידיו מהספל והקערה של 
לו  גם  נתן  כך  ואחר  הרבי,  מביט  העת  כשבכל  הרבי, 

חתיכה מהחלה.
ראשון,  ביום  זו  בשנה  חל  תורה  שמחת  א:  שיחה 
הארץ  ”לה'  המקדש  בבית  אומרים  הלויים  היו  שבו 
ומלואה", היינו שמתגלה שכל הארץ כולה בטילה לה'. 
וזהו שבשמחת תורה מתגלה כל ענייני העבודה דראש 
דתמליכוני  העבודה  שהיא  הכיפורים,  ויום  השנה 
העולם  על  בגלוי  ימלוך  שהקב"ה  לפעול  עליכם, 
כולו. וזהו הטעם שבשמחת תורה מקיפים את הבימה 
למטה.  המקיפים  המשכת  את  לפעול  כדי  פעמים,   7
וביום שמחת תורה ג' פעמים וחצי כדי להורות שבני 
וביחד  הקב"ה  הוא  השני  והחצי  חצי,  רק  הם  ישראל 

הם שבעה.
’ויעקב  לקראת  כוחות  ִנתנו  יהודי  שלכל  ההוראה: 
בכל  לפעול  שיוכל  החדשה,  השנה  של  לדרכו'  הלך 
העולם שיהיה ניכר בו שה' הוא השולט והבעל הבית 

עליו.
בגשמיות  יהודי  כל  של  נפשו"  ”אוכל  ב:  שיחה 
מבין  לא  שיהודי  ואף  התורה,  מלימוד  להיות  צריך 
מאמין  הוא  מקום  מכל  כזה,  דבר  ייתכן  כיצד  בשכלו 
התורה.  מענייני  הוא  נפשו'  ש'אוכל  בכך  מאמין  בן 
בזמן  ברוסיה  החסידים  עם  שאירע  הסיפור  וכפי 
פטרבורג  הבירה  בעיר  לשהות  ליהודים  אסור  שהיה 
שישנו  שמעו  כשהחסידים  אך  מיוחדת,  תעודה  בלי 
משפיע ששוהה כעת בפטרבורג לא היססו ולא חיכו 
עד שהוא יבוא אליהם, וכמו כן לא עשו חשבונות של 
כסף וכדומה, אלא הלכו לפטרבורג כדי לשמוע ממנו 
הסכנה  למרות  מליובאוויטש,  שהגיע  חדש  מאמר 
שבדבר, ולא עוד אלא שהם שרו ורקדו ברחובה של 

עיר באמצע הלילה כשכל העיר ישנה!
מענייני  היה  בגשמיות  נפשם  שחיי  מכיוון  וזה 
התורה, ולכן נמשכו לכך כמו מאליהם. ואף שהסיפור 

הוראה  מכך  ללמוד  יכול  אחד  כל  אך  ברוסיה,  אירע 
הם  נפשו  שחיי  להרגיש  שעליו  יום  היום  לחיי  בנוגע 
מענייני התורה ולא לעשות בזה חשבונות. ולדוגמה: 
כשמגיע מוצאי יום הכיפורים וטוען שהוא רעב, צריך 
מהתפילות,  תהיה  היהודי  של  נפשו  שחיות  להיות 
ואם כן, אין מקום לטעון ולומר שהוא כבר רעב. ולכן 
מאד  ”ונשמרתם  שכתוב  ואף  הצום.  את  לסיים  צריך 
לנפשותיכם", ומבואר בחסידות יוקר מעלת הגוף – אך 
בזה  מתערב  כשבאוכל  אלא  לו,  שאיכפת  מה  זהו  לא 
ה"א-ל זר אשר בקרבך"... ולפועל, יש לקבל החלטות 
טובות חדשות בנוסף ללימוד שיעורי החת"ת ונתינה 

לצדקה ”לקרן השנה".
אח"כ ציווה לנגן את ז' הניגונים של רבותינו נשיאנו. 
בחלק מהניגונים ניגן הרבי בשפתיו ופיו היו רציניות. 

בסיום הניכון התחיל מיד בשיחה.
העיקר,  הוא  המעשה  דבר  על  עורר  וד':  ג'  שיחות 
הצדקה  ונתינת  ורמב"ם  חת"ת  בשיעורי  התחזקות 
לשנת  בקשר  מיוחדת  נתינה  על  נוסף  השנה  לקרן 

ניסים. נתינה למעלה ממדידה והגבלה.
על  שנוסף  להכריז  שיש  אמר  המזון  ברכת  לפני 
תורה  הכינוס  על  להכריז  יש  הנ"ל  תורה  שיעורי 

שיתקיים מחר (כרגיל בכל שנה).
על  הכריז  הישיבה  מהנהלת  לבקובסקי  ש"ז  הרב 
הכינוס תורה. אחר כך בירך הרבי ברכת המזון ונתן לו 
תפילת  לאחרי  תורה.  הכינוס  עבור  החלה והמים  את 
עשה  כך  אחר  שנה.  כבכל  קדיש  הרבי  אמר  ערבית 

הבדלה והחלה חלוקת ’כוס של ברכה'.
לחלק אמר ’לחיים ולברכה', וחייך במיוחד לילדים 
קנקן  נתן  וכדומה  מוסדות  ומנהלי  לשלוחים  קטנים. 
עבור  שביקשו  היו  רבה.  בהצלחה  ובירך  ’משקה' 

ההתוועדויות וכדומה ונתן גם להם.
ותזמורתם  פיאמנטה  האחים  באו  החלוקה  באמצע 
וניגנו בתופים ובמחולות כפי מיטב יכולתם והשמחה 

גברה.
השעה  עד  לערך   21:15 משעה  נמשכה  החלוקה 

2:40 – חמש שעות ועשרים דקות!
אחרונה,  ברכה  לאמירת  התיישב  החלוקה  בסיום 

ובצאתו התחיל לנגן ”כי בשמחה תצאו".
ברגעים אלו הסתיימו שתי יממות של שמיני עצרת 
והתעלות  בשמחה  וגדושים  מלאים  תורה,  ושמחת 
השנה  ובכל  על  להמשיכם  שנזכה  רצון  ויהי  רוחנית, 

כולה.
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טומאה14.
ולהעיר ממה שכתב הרמב"ם15 שיש חכם אחד שכתב 
אפשר  איך  כן,  ואם  הטוב,  מן  יותר  הוא  בעולם  שהרע 
מה  וכל  הגמור,  טוב  הוא  שהקדוש-ברוך-הוא  לומר 
הרמב"ם,  מבאר  זה  ועל  גמור.  טוב  הוא  ממנו  שיבוא 
ענייני  וכל  מלמעלה,  יורד  רע  אין  כי,  כן,  האמת  שאין 
בנוגע  אמורים  הדברים  ואם  כו'.  האדם  מצד  הם  רע 
טוב,  שכולו  מקום  הוא  עצמו  שמצד  העולם,  לכללות 
והרע הוא רק מצד מעשה בני אדם – הרי על אחת כמה 
וכמה כשמדובר אודות מקום של אויר מזוכך בדוגמא 

דלעתיד, שזהו עניינם של תינוקות של בית רבן, וכיון 
שכן, הרי בוודאי שיש להיזהר שלא להחדיר שם עניני 

רע על ידי לימודי חול.

ה 
אמנם, אף שמצד גודל האחריות שבדבר, בוודאי שאף 
היצר  הרי   – אופן  בשום  זאת  יעשה  לא  מישראל  אחד 
בתחבולה  ובא  קלוגינקער"),  (”ַא  ערמומי  הוא  הרע 
ומתלבש ב"איצטלא של משי" (”ַא זיידענע זשוּפיצע"), 
מאמר  בהזכירו  ואמוראים,  תנאים  של  בסגנון  ומדבר 
רז"ל16 ”כל שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו 
זה  ידי  ועל  בזה,  כיוצא  רז"ל  מאמרי  ועוד  ליסטות", 
רוצה לשדל אותו שצריך ללמד את הילדים לימודי חול, 

כדי להבטיח להם ”תכלית".
ובכן, צריכים לדעת, שרבותינו נשיאינו הבהירו זאת 

מקודם לכן:
הרביים הזהירו, שכאשר יבוא מישהו ויטען שצריכים 
צריכים  ולכן  הילדים,  של  ה"תכלית"  אודות  לחשוב 
בסגנון  להתחשב  אין  אזי   – חול  לימודי  עמהם  ללמוד 

ש"בא  העניין  כללות  בדוגמת  הוא  שבדבר  שהחומר  אחדים,  בזכרון   (14
החש והטיל בה זוהמא" (שבת קמו, ריש ע"א וש"נ).

15) מורה נבוכים חלק ג פרק יב.
16) קידושין כט, א.

הדברים, אם הוא מדבר בשפה גלויה, או בשפה וסגנון 
משי",  של  ב"איצטלא  להתחשב  ואין  חז"ל,  מאמרי  של 
היצר  נמצא  זו  ”איצטלא"  שבתוך  לדעת  צריכים  אלא 

הרע!
ואף שמצטט מאמרי חז"ל – הרי פירוש הדברים אינו 
למארז"ל  בנוגע  ולדוגמא,  לפרש.  מתיימר  שהוא  כפי 
הנ"ל אודות הצורך ללמד את בנו אומנות – אין הכוונה 
שיודע  טרם  קטן  ילד  בהיותו  בכך  להתחיל  שצריכים 
להבחין בין טוב לרע, אלא, כפי שנהגו לפנים בישראל, 
שמשך זמן קצר לפני זמן ההסתדרות, היו מלמדים איזו 

אומנות כדי שיוכל להסתדר, אבל חלילה וחס להכניס 
את אויר העולם באויר של תינוקות של בית רבן.

את  בטלית  לעטוף  ישראל  בני  נהגו  הדורות  בכל 
רעה  עין  בו  תשלוט  שלא  כדי  לחדר,  שמכניסים  הילד 
חס ושלום של זה שאינו סובל (”פַארגינט ניט") שילדי 
הרע"18;  יצר  הוא  שטן  ”הוא   – תורה17  ילמדו  ישראל 
ומוסרים  ישראל,  ילדי  בידיים  לוקחים  זה,  ותמורת 
ושלום  חס  אותם  לנתק  הרע,  היצר  של  בידיים  אותם 

מהתורה!...
ביצר  לפניך  שחטאנו  חטא  בנוסח ”על  הפירוש  וזהו 
הרע"19 – דלכאורה אינו מובן: הרי כל החטאים הם ביצר 
אינו  עצמו  מצד  שהאדם  עניינים  שישנם  כיון   – הרע? 
שייך אליהם, אלא שהוא מגרה עליו את היצר הרע. ועל 
דרך זה בנידון דידן, שאוויר תינוקות של בית רבן מצד 
לעניין  כלל  מקום  נתינת  בו  ואין  שייכות  לו  אין  עצמו 
של חטא, ואף-על-פי-כן, לוקחים בידיים ומוסרים את 

הילדים בידיו של היצר הרע!...
היו  והבחור  שהילד  הסדר  היה  בישראל  לפנים 
לומדים כל ימיהם בחדר ובישיבה, מבלי לחשוף אותם 
היו  ההסתדרות  זמן  בוא  לקראת  ורק  העולם,  לאוויר 

17) ראה מחזור ויטרי סוף הלכות מילה אות תקח (עמ' 629). 
18) בבא בתרא טז, א.

19) ראה גם תורת מנחם חלק כב עמ' 44. וש"נ.

לוקחים עתה ילדים קטנים ומכניסים אותם לבתי ספר שבהם 
לומדים עמהם עניינים שאינם שייכים לבני אברהם יצחק ויעקב, 
עניינים שלא ניתנו בסיני, ויתירה מזה, עניינים הופכיים מהעניינים 

שניתנו בסיני
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שמחת תורה קשור במיוחד עם ילדים, תינוקות של בית רבן:

לכל אחד מישראל יש חלק פרטי בפרד"ס התורה. במהלך השנה עוסק כל אחד בלימוד חלקו הפרטי, 
בכך  מתבטא  הדבר  התורה.  כללות  ’כלל',  בדרך  כולה  התורה  כל  עם  מתחברים  תורה  בשמחת  אולם 
שבשמחת תורה הכול רוקדים עם ספרי תורה כשהם עטופים, ואחר שמחת תורה פותחים את הספר 

ועוסקים בתורה בדרך ’פרט' בהבנה והשגה.

שני מצבים אלה קיימים גם בחיי האדם: אדם גדול לומד את התורה בהבנה והשגה ומתחבר עם פרטי 
התורה, אולם ילד קטן אינו בר הבנה עדיין, ובלימודו הוא מתחבר עם כללות התורה.

נמצא, כי עניין אחד לשמחת תורה וללימוד תינוקות של בית רבן – חיבור עם התורה בדרך ’כלל'.

לימוד של תינוקות של בית רבן הוא לימוד נעלה ביותר, ”הבל שאין בו חטא" – לימוד שלא שייך בו כלל 
עניין של חטא, מעין המצב שיהיה בעת הגאולה.

יש להיזהר בלימוד תינוקות של בית רבן, יש להיזהר שלא יחדור בו אוויר העולם שיש בו חטא – לימוד 
חכמות חיצוניות מענייני העולם.

היצר טוען שיש להכניס חטא בלימוד תינוקות של בית רבן בכדי לסייע להם במציאת פרנסה, אך יש 
לקדוש-ברוך-הוא  לסייע  בכדי  הילדים  של  לימודם  טהרת  את  לקלקל  אין  שווא.  טענות  שאלו  לדעת 

להמציא להם פרנסה בעוד עשרים שנה!

סיכום

לוקחים  זה,  ותמורת  אומנות;  איזו  אותם  מלמדים 
עתה ילדים קטנים ומכניסים אותם לבתי ספר שבהם 
אברהם  לבני  שייכים  שאינם  עניינים  עמהם  לומדים 
יצחק ויעקב, עניינים שלא ניתנו בסיני, ויתירה מזה, 
זה  וכל  בסיני,  שניתנו  מהעניינים  הופכיים  עניינים 
למה – כדי להקל על הקדוש-ברוך-הוא להמציא להם 

פרנסה לאחרי עשרים שנה...
ומפרנס  זן  בני-אדם  ביליָאן  שני  עצמך20:  והגע 

20) ראה גם מכתב כ' אייר שנה זו – תש"כ (אגרות קודש חלק יט עמ' 
שז): 

"במענה למכתבו... בו כותב אודות בנו שי' בטענה שילמוד בשביל לקבל 
שיוכל  בכדי  בנם  בשביל  היחידה  הדרך  זוהי  וכאילו  וכו',  בגרות  בחינות 

להסתדר בחייו בעתיד.
שאלפי  להם,  ידוע  בוודאי  ת"ו,  כאה"ק  במקום  שנמצאים  כיון  "ולפלא, 
באה"ק  אשר  בישיבות  נמצאים  שי'  בנם  בגיל   - ירבו  כן   - אברכים 
חיי  כולל  חיים,  תורת  כן  גם  הנקראת  הקדושה  תורתנו  לומדים  ת"ו, 
ומתוך  ושקידה  בהתמדה  ולומדים  יחד,  גם  הבא  והעולם  הזה  העולם 
בטחון נפשי ושמחה וטוב לבב, ומה שמגדיל עוד יותר תמיהתי, שהרי 
דבר  על  ת"ו  באה"ק  אשר  עת  מכתבי  בכמה  הנדפס  להם  נודע  בודאי 
נגד  חזק  הכי  החסון  ואשר  והנהגתו,  שם  אשר  הנוער  בנפש  המתרחש 
אלו,  בישיבות  דוקא  מקבלים  ברחוב,  המנשבות  מצויות  בלתי  הרוחות 
ועד כדי כך, שבאלפי נוער עבריין, לא נמצא אף אחד מתלמידי ישיבה 
לבניהם,  בהנוגע  הורים  של  מתפקידם  והרי  היום,  כל  תורה  הלומדים 
תפקידם הראשון הוא להעמיד את בניהם איתן בחיים ללא קרע בנפשם 
שכבר  ולאחרי  פנימים,  (קָאמפליקַאציעס)  וסיבוכים  מלחמות  וללא 

שלו,  וההשתדלות  העזר  ללא  הקדוש-ברוך-הוא 
שהקדוש-ברוך- מישראל  אחדים  ילדים  אותם  ואילו 
הוא ציווה שלא יחדירו באויר שלהם את אויר העולם 
חס  הקדוש-ברוך-הוא  יוכל  לא   – הרע  היצר  טוען   –

ושלום לפרנס לולי העזר וההשתדלות שלו!...

(משיחת שמחת תורה ה'תש"כ. תורת מנחם חלק כז עמ' 100
ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

הסטטיסטיקה  חינוך,  בדרכי  בזה  אופנים  כו"כ  האחרונה  בתקופה  ניסו 
מדינות,  בשאר  ועד"ז  מקום  בכל  ושנתפרסמה  לעיל,  כאמור  היבשה, 

ביררה תוצאות באופן חד משמעותי וק"ל.
"במלות אחרות, באם לא הי' נטיית בנם לחינוך באופן לימוד אשר בחר 
מתפקידם הי' שישפיעו עליו שיסכים לזה עכ"פ משך זמן של איזו שנים, 
והנה בחסד א-ל עליון חוננו בבן בעל מדות ומעלות טובות אשר מעצמו 
לה,  מתאים  וללמוד  האמורה  בשיטה  ללכת  וקדוש  ויפה  בהטוב  בחר 
הרי צריכים להודות לא-ל על ברכתו בזה, ולחזק ולעודד בנם בהחלטתו 
עליו ”הזן  שאומרים  זה  אשר  ובוודאי  ובוודאי  והולך,  דמוסיף  ובאופן  זו 
בני  וחצי  ביליאן  שני  זן  וברחמים",  ובחסד  בחן  בטובו  כולו  העולם  את 
אדם - ימציא לו פרנסתו בעתו ובזמנו, גם לבנם שי' וילמוד תורתו של 
השי"ת  בברכות  יוסיף  זה  והרי  ובהתלהבות  בחום  ומנהיגו  עולם  בורא 
וכמ"ש אם בחקותי תלכו [וכפירוש רז"ל: תהיו עמלים בתורה] וגו' ונתתי 

גשמיכם גו' וככל הברכות המנויות בפרשה.
ומתוך  אמיתי  הנחת  שהוא  שי'  מבנם  חסידותי  יהודי  לנחת  "בברכה 

בריאות וטוב לבב מהנ"ל".
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בימה נוספת [חלק מבימת קריאת התורה] כדי שכל 
הקהל יוכל לראות טוב, אך לא היו בטוחים אם הרבי 

יעלה על בימה זו.

הקפה א' 
להקפות.  וניגש  הקטן  תורה  הספר  את  קיבל  הרבי 
בדרכו שפע חיוכים לכל עבר, ובפרט לילדים. כשהגיע 
לבימה בתחילה עשה הקפה ואמירת הפסוקים בחלק 
הנמוך של הבימה. אחר כך אמר המזכיר לרבי שהכינו 
בימה גבוהה יותר, והרבי עלה עם הספר תורה והורה 

שיעלו את שאר ספרי התורה.
הרבי עומד באמצע על הבימה שהייתה מאוד גבוהה 
מאירים,  הק'  פניו  הידוע.  ההקפות  ניגון  את  והתחיל 
ומביט כנזכר בשמיני עצרת על כל אחד ואחד. הפעם 
ראה כל הקהל את הרבי רוקד עם הספר תורה והקהל 
כלל,  לתארּה  אפשר  שאי  עצומה  בשמחה  ושר  רוקד 
על אף שגם אתמול ראינו כזו הקפה, אבל כל פעם זה 

משהו חדש ואחר לגמרי.
הרבי מסתובב לאט תוך כדי שרוקד עם הספר תורה 
החל  השלישי  הסיבוב  לקראת  ידיו.  בשתי  ומניפו 
מניפו בחזקה יותר מימין לשמאל והקהל יוצא מגדו 

מרוב שמחה. הקפה זו נמשכה כ-3 דקות לערך.
בשאר ההקפות הרבי עמד על מקומו ורקד כאתמול, 
אלא שהיה שינוי בתנועות ידיו הק'. היו הקפות שעודד 
רק ביד ימין, ובתנועות סיבוביות, והיו הקפות שהניף 

את ידו מצד ימין לשמאל כשכל גופו נע.
לכמה מהזקנים הורה לומר ’לחיים'. למזכיר הריל"ג 
מקום.  בקרבת  שעמדו  לבניו  וכן  לחיים,  לומר  הורה 
השירה,  להגברת  כיוון  לאותו  בידו  עודד  כך  אחר 
בין  כפיים.  מוחא  לא  הוא  למה  הריל"ג  את  ושאל 
שיאמר  הבימה  ליד  מהעומדים  לאחד  סימן  ההקפות 

’לחיים' על כוס גדולה.
מאנ"ש.  קרואים  תורה  הספר  עם  הלכו  ב':  הקפה 
ד': הקפה  הברית.  ארצות  מערי  אורחים  ג':  הקפה 
אורחים מקנדה. הקפה ה': אברכים מהכולל. הקפה ו':

שלוחים ומנהלי בתי חב"ד.

לאמצע  תורה  הספר  עם  הרבי  שוב  הלך  ז':  הקפה 
הקפות  הא'.  מהקפה  יותר  רב  זמן  במשך  כנ"ל  ורקד 

אלו הסתיימו אחרי 2:30.
מי שלא ראה הקפות בליובאוויטש דליובאוויטש לא 

ראה הקפות מימיו!

יום שמחת תורה, כ"ג תשרי
הרבי  הסתובב  והאמונה  בהאדרת  שחרית  בתפילת 
והחל מניף בידו לעבר הילדים הנ"ל, במשך זמן ואחר 
כך הסתובב חזרה והמשיך להכות בשתי ידיו הק' על 

הסטענדר.
ב'אתה בחרתנו' שוב הסתובב ועודד לעבר הילדים 
ישראל  ר'  של  הבנים  אחד  הש"ץ  חזרת  אחרי  הנ"ל. 
דוכמן ע"ה עשה קידוש על משקה בקול לפני הרבי, 

ולא גמר הכוס, והרבי סימן לו שיגמור עד הסוף.
ד'אתה  הפסוקים  על  להכריז  הגבאי  החל  כך  אחר 

הראת'.
זרעך'.  ’והיה  כולל  הפסוקים  כל  את  אמר  הרבי 
והחל  ’ופרצת',  לנגן  והחל  הרבי  הסתובב  זה  לאחרי 
הטלית.  את  אחת  ביד  כשמחזיק  הק'  בידו  מעודד 

בדרכו להקפה אמרו הרבה ’לחיים' וענה להם.
הרבי  עלה  הפסוקים  ואמירת  הבימה  סיבוב  אחרי 
יותר  הפעם  אבל  לרקוד  והחל  הגבוהה  הבימה  על 
לאט וכשמביט על כל אחד, והקהל שר ורוקד בשמחה 
עצומה. שבעה סיבובים הסתובב הרבי שארכו למעלה 

מ-10 דקות.
בחזרה מההקפות שרו את הניגון ”הרבי שליט"א... 
והשיב לב אבות", ועודד בידו הק' במילים ”נתגבר על 

העולם".
לעלות  יכול  אחד  שכל  הרבנים  בשם  הכריז  הגבאי 
’חתן  כך.  עלו  הרבה  ואכן  ממקומו.  ולברך  לתורה 
תורה' קנו כמה מחשובי אנ"ש. בדרכו לעלייה לתורה 

ובחזרה השיב ’לחיים' לכמה וכמה שאמרו אליו.
קונין.  שלמה  ר'  השליח  החזן  היה  מוסף  בתפילת 
והרבי  אריבער',  ’לכתחילה  הניגון  את  שר  ב'כתר' 

עודד חזק בידו.

הפעם ראה כל הקהל את הרבי רוקד עם הספר תורה והקהל 
רוקד ושר בשמחה עצומה שאי אפשר לתארּה כלל, על אף שגם 
אתמול ראינו כזו הקפה, אבל כל פעם זה משהו חדש ואחר לגמרי
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הספר  את  ומסר  למקומו,  הגיע  שהרבי  עד  ורבינו' 
תורה בחזרה. הגבאי הכריז ’עד כאן הקפה א'.

הקפה ב'
יצאו קרואים מאנ"ש שקיבלו את הספר תורה והלכו 
והרבי  שמח  ניגון  שר  הקהל  ורקדו.  לאמצע  לבימה 
הביט עד שספרי התורה יגיעו לבימה, ואז החל מעודד 
בדרך  חזקות,  בתנועות  השירה  להגברת  בידו  ומניף 
כלל ביד ימין ולפעמים ביד שמאל. במשך כל ההקפות 
זהרו פניו באור מיוחד. מידי פעם היה נראה כמו שזורק 
את ידו ימינה ושמאלה להגברת השירה. כשסיימו פנה 
הגבאי  הכריז  ומיד  ב',  הקפה  כאן  ’עד  שיכריז  לגבאי 

על כך.

הקפה ג'
להקפה זו הלכו האורחים מארה"ק. הרבי הורה לרב 
גם  שילך  בירושלים  ישראל  אגודת  מנציגי  מילר  חיים 
הרבי  פח].  [מפרק  מזמור'  ’שיר  ניגנו  להקפות.  הוא 

עודד שוב בתנועות ידו בחזקה למשך זמן.

הקפה ד'
הלכו אורחים משאר המדינות (כמובן שרק נציגים) 
שרו ”אתה בחרתנו" והרבי עודד בחזקה בתנועות ידו, 
לקטע  כשהגיעו  ובפרט  למטה  מלמעלה  ידו  והניף 
קטע  על  חזר  הקהל  והקדוש".  הגדול  הגדול,  ”ושמך 
למטה  מלמעלה  בידו  מניף  כשהרבי  רבות,  פעמים  זה 
הגדול,  ”ושמך  שואג  והקהל  הכיוונים  לכל  בחזקה 
בער  גרשון  הר'  לעבר  עודד  בפרט  והקדוש".  הגדול 

ג'ייקובסון.

הקפה ה'
הלכו רבנים ומשפיעים. הקהל החל לשיר ”על הסלע 
הך", ושוב הרבי עודד חזק בידו. בסיום הקפה זו החל 
הקהל לזעוק ’צמח צמח צמח' (הרקע: בשיחות קודש 
בחול המועד דיבר על כך הרבי), ואחר מספר פעמים 
הרבי החל מעודד בידו הק'. אחר כך שרו ’זָאל שוין זיין 

די גאולה'.

הקפה ו'
הלכו הטנקיסטים. שרו ’ווי וואָנט משיח נאוּ' והרבי 

עודד בתנועות ידו. אחר כך שרו דידן נצח.

הקפה ז'
תורה  הספר  עם  לרקוד  הרבי  הלך  שוב  זו  להקפה 

הכנסת  בית  אמצע  לכיוון  להתקדם  שיכל  ומי  הקטן, 
עשה זאת כדי לראות את ההקפה בה רוקד הרבי.

החל  הפסוקים,  ואמירת  הבימה  את  שהקיף  לאחרי 
ידיו  בשתי  אוחז  כשהוא  ולרקוד  ההקפות  ניגון  את 
את  ומניף  א'  בהקפה  כנזכר  תורה  הספר  הקדושות 
ושוב,  שוב  למעלה  מלמטה  הק'  בידיו  תורה  הספר 
בסיבוב על מקומו. השמחה גוברת יותר ויותר והקהל 
הניף  הסיום  ולקראת  שאת,  ביתר  הניגון  את  שואג 
אלו  ברגעים  ולשמאל.  לימין  תורה  הספר  את  בחזקה 

הקהל יצא ממדידה והגבלה לגמרי.
לאחר התפילה ניגנו ניגון שמח והרבי עודד בחזקה 
שמיני  של  ההקפות  הכיוונים.  לכל  הק'  ידו  בתנועות 
המשיך  הקהל  אולם   ,22:35 בשעה  הסתיימו  עצרת 
כך  אחר  ורק  מאוד  רב  זמן  במשך  וריקודים  בשירה 

הלכו לסעוד סעודת השבת והחג.

יום שמיני עצרת, כ"ב תשרי
שמחת  ליל  להתוועדות  הרבי  נכנס   21:00 בשעה 
תורה. בתחילה הורה הרבי שא' יעשה קידוש ויוציא את 
הקהל שעדיין לא שמעו קידוש והבדלה. לאחר שאחד 
מהקהל עשה קידוש והבדלה ציווה להכריז ”אַז מ'זאָל 
זיין פריילעך", והתחילו לנגן ניגון ההקפות לאביו ז"ל 
ובאמצע הניגון נעמד הרבי מלא קומתו ורקד בשמחה 

עצומה תוך כדי שמניף בשתי ידיו הק'.
אחר-כך החל באמירת השיחות.

הקפות ליל שמחת תורה
השעה  לפני  דקות  מספר  המדרש  לבית  נכנס  הרבי 
1:00. כשהגיע למקומו הניח את הסידור, הסתובב לעבר 
הקהל ששר ניגון שמח והחל מניף בשתי ידיו במהירות 
ובעוז. הקהל המופתע שמילא את כל 770 רקד בשמחה 
עצומה שאין לתארּה. כך נמשך הדבר במשך זמן, עד 

שהרבי הפסיק והסתובב לעבר הסטענדר.
בקונטרס  הרבי  שמביא  מה  במוחש  ראינו  [מיד 
שמ"ע-שמח"ת  לקראת  שיצא  המאמר  של  החדש 

שבלילה השני של שמח"ת מוסיפים בשמחה.]
בכיבוד  גוראריה  זלמן  שניאור  הרב  החל  כך  אחר 
הפסוקים של ’אתה הראת'. הרבי אמר את כל הפסוקים 
שמח,  ניגון  והחל  הסתובב  לאחרי  הראשונה,  בפעם 
די  זיין  שוין  ’זאָל  בניגון  שוב  החל  הב'  הפעם  אחרי 

גאולה', ואחרי הפעם הג' – ’ופרצת'.
היום הגביהו את הבימה באמצע שעליה הרבי רוקד 

עם הספר תורה על ידי שהעמידו על הבימה הרגילה 
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טוענים וזועקים: 
”עד מתי"?!...

אין עוד כוח לסבול את גודל 
אריכות הגלות!

ועד"  לעולם  ימלוך  הוי'  מלך,  הוי'  מלך,  ”הוי' 
ועבודתנו"  ד"מעשינו  השלימות  שישנה  דכיוון   –
בדורנו זה, ”ה' מלך" (בסגול) בהווה, ובכל הדורות 
כבר  הגיע  בעבר,  (בקמץ)  מלך"  ”ה'  זה,  שלפני 
הזמן ש"ה' ימלוך לעולם ועד", ”לעתיד לבוא שכל 

המלוכה שלו", תיכף ומיד ממש.
וכאן נשאלת השאלה בנוגע לזמן הגלות:

לעתיד- יהיה  ועד"  לעולם  ימלוך  ש"ה'  כיון 
לבוא, ובינתיים נמצאים בני ישראל בגלות, וגלות 
הכי ארוכה והכי קשה כו' – איך יוכלו להתגבר על 

קשיי הגלות?!...
את  יברך  ה'  יתן,  לעמו  עוז  ”ה'   – לזה  והמענה 
לבני  (עוז)  כוח  נותן  שהקב"ה   – בשלום"  עמו 
על-ידי  הגלות,  קשיי  על  להתגבר  שיוכלו  ישראל 

התורה (”אין עוז אלא תורה"), שעניינה ”שלום".
”עד  ישראל:  בני  וזועקים  טוענים  כך  על  אבל, 
אריכות  גודל  את  לסבול  כוח  עוד  אין  מתי"?!... 
הן  ל"חולי"  ועד  ”חלישות"  שפועלת  הגלות 
והן  מארצנו")  גלינו  חטאינו  (”מפני  בהנשמה 
הגלות  בזמן  גם  שהרי  ח"ו,  כפשוטו  לא   – בהגוף 
בריא  גוף  מישראל  ואחד  אחד  לכל  הקב"ה  נותן 
שיינתן  ככל  אף-על-פי-כן,  אבל  בריאה,  ונשמה 
להם כוח ועוז הן בגשמיות והן ברוחניות, הרי זה 

שלא בערך כלל וכלל להמעמד ומצב דהגאולה.
תכלית  כשישנה  שגם   – מצינו  מזו  וגדולה 
השלימות דמ"ט שערי בינה, נרגש החיסרון דשער 
הנו"ן, ”חמישים שערי בינה... חסר אחד", ובגלל זה 
נעשה ”חולה", כמרומז בכך ש"חולה" בגימטרייה 
ללא  בינה,  שערי  מ"ט  רק  לו  שיש  שבגלל  מ"ט, 

שער הנו"ן, הרי הוא ”חולה".
לפני  לרצון  אמרינו  נא  ”ויהיו  אומרים:  זה  ועל 
אדון כל" – שזוהי בקשה (”ויהיו נא") וגם הבטחה 
תקיפה שבוודאי תהיה (”ויהיו", כמו בהווייתו יהא) 
האמירה  ובמיוחד  (כולל  ישראל  בני  של  אמירתם 
כפי  הקב"ה,  לפני  לרצון  הראת")  ”אתה  דפסוקי 
כל  על  (”אדון")  הבית  בעל  כל",  ”אדון  שהוא 
בעניינים  ובתחתונים,  בעליונים  כולם,  העניינים 
רוחניים ובעניינים גשמיים, ובוודאי ממלא הקב"ה 
ו"שלום"  ”עוז"  להם  ונותן  ישראל  בני  של  רצונם 
מאתי  חדשה  ”תורה   – השלימות  בתכלית  (תורה) 
הגילוי  גם  ישראל  בני  כל  אצל  יהיה  שאז  תצא", 

דשער הנו"ן.
ועניין זה מודגש בקריאת התורה דיום שמחת-

תורה – ”ויעל משה גו' אל הר נבו", שפירושו ”נו"ן 
בו", שאז השיג משה גם את שער הנו"ן, ובכוח זה 
אצל  הנו"ן  שער  גילוי  ודוגמת)  (מעין  גם  נעשה 
שבו),  משה  ניצוץ  (מצד  מישראל  ואחד  אחד  כל 
הגיע  שלא  קטן  ילד  גם  כולל  קטן,  ועד  למגדול 
לגיל מצוות – מצד אחדותם של ישראל, כמודגש 
גם ב"ויהיו נא אמרינו", לשון רבים [ובפרט על-פי 
מה שכתב רבינו הזקן בסידורו לפני ”אתה הראת": 
”גם כי עשה כן בבית-הכנסת שלו, אם הולך לבית-

עימהם",  גם  וישמח  ירנן  גמרו,  שלא  אחר  הכנסת 
זה  על-ידי  ישראל],  של  אחדותם  מודגשת  שבזה 
ש"ה' יברך את עמו בשלום", שמתאחדים לאחדים 
כאחד, ”כאיש אחד בלב אחד", החל מההתאחדות 
העניינים  בכל  לההתאחדות  ועד  התורה,  בלימוד 
ומלמטה  למטה,  מלמעלה  שלום,  ב'  ”בשלום",   –

למעלה.

(מהתוועדות ליל שמחת-תורה ה'תשנ"ב, 'תורת-מנחם - 
התוועדויות' תשנ"ב כרך א עמ' 162-163 – בלתי מוגה)

משיחוגאולה
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”ספר מוגה כדבעי"
ממה הוכיח הרבי עד כמה חשוב להגיה לפני שמביאים דבר לדפוס? •
מתי קבע הרבי: אין צורך להגיה בי"ג נפות? • מתי הגיה בעצמו דברי 

הדפסה • ולמי כתב ”ואסמוך על הגהתו" או ”הגהתם"?

שמחה ב'לקוטי-תורה' לא מוגה
במספר הזדמנויות (’המלך במסיבו' כרך ב' עמ' רכט; 
שיחת ט"ו בשבט תשל"ט – ’שיחות-קודש' תשל"ט כרך 
המפורסם  החסיד  על  הרבי  סיפר   (129-128 עמ'  ב' 
בלימוד  המעלה  על  שהצביע  חן (הרד"ץ)  צבי  דוד  ר' 
ה'לקוטי תורה' טרם הגהתו מטעויות-דפוס, שכן הדבר 
תבע יתר התעמקות ועיון בהבנת הנלמד, דבר שחסר 
ע"י  נדפס מחדש כשהוא מוגה מטעויות  הספר  כאשר 

החסיד ר' אנשיל אראנאוויטש!...
תשל"ט  שבט  בחודש  הרבי  כתב  אחר-כך  אבל 
(’לקוטי שיחות' כרך כד עמ' 540 נעתק (גם) ב'המ"ב' 

שם הערה 12):
אף שסיפרתיו ברבים, מובן שבכלל זוהי עבודה [עבודת 
ה'] בדרגתו [=הגבוהה] של [חסיד כמו הרד"ץ] הרב דוד 
נוסף  הרוב,  על-דרך  מה-שאין-כן  מטשערניגאוו,  הירש 
(כפסק-דין  מוגה  שאינו  ספר  להיות  שאסור  כך]  [על 
כוונת   – א])  סעיף  רעט  יורה-דעה  [ראה  השולחן-ערוך 
סיפורי בעיקר שלא ליפול בעצבות (גם קודם ההגהה) כי 

גם בזה קצת מעלה על-כל-פנים.

לדייק בהגהה
(’אגרות-קודש'  הרבי  כותב  תש"ח  סיון  ט'  בתאריך 

כרך ב' עמ' שנ):
 נא ונא לדייק בהגהה.

חשיבות הגהת ספר
ניסן  בי"א  זלמנוב  שמואל  ר'  להרה"ח  הרבי  מכתב 

תשל"ב (נעתק ב'התקשרות' גליון א' קכו עמ' 8):
ולהצלחה בעניני הלקו"ש [ה'לקוטי שיחות'] שכותבם – 

והפליגו חז"ל בגודל ענין הגהת ספר ותיקון דבר וכו' 

הוספה בהגהה
הרבי  כותב  ששונקין  שמרי'  נחום  ר'  החסיד  לרב 

בשנת תשל"ד (’אגרות-קודש' כרך כט עמ' קצב):
חבל שלא הוסיף במ"מ [= מראי מקומות] ובהגהה. 

מגיה טוב
בשיחה-טלפונית בתקופת י"ד מנחם-אב תש"מ (’ימי 
תמימים' כרך ז' עמ' 373) מסר הרב חדקוב את דברי 

הרבי להרב אפרים וולף:
למסור לר' אברהם-ברוך פבזנר שיתקשר עם מגיה טוב 
וביאורים  [='חידושים  להוציא-לאור  שעומד  הספר  עבור 
בש"ס' כרך ראשון], המגיה הקודם שלו הי' טוב ולזרז על-

דבר-זה עוד-הפעם.

א-ב לפני הדפסה
כך ביקש הרבי בשיחת ש"פ שופטים תשכ"ז (תורת 

מנחם כרך נ' עמ' 332):
אמרתי וביקשתי כמה פעמים בנוגע לרשימת ההנחות, 
שבכל אופן... כשמעתיקים פסוק או מאמר רז"ל, יסתכלו 

בפנים ויעתיקו את הלשון בדיוק.
(’ימי  תש"ל  אלול  מכ"א  בהוראה-בכתב  ושוב 

תמימים' כרך ד' עמ' 389):
מקומות  מראה  חז"ל,  מאמרי  פסוקים,  שעל-כל-פנים 
וכו', יבדקו אותם במקומם לפני הדפסתם, ובשימת לב לזה 
אשר בכהנ"ל אפשרית בנקל טעות אם מצד לפום ריהטא 

וכו', פליטת הקולמוס, טעות המעתיקים וכדומה.
כרך  (’אגרות-קודש'  תשל"ו  בשנת  הרבי  כתב  ושוב 

לא עמ' קנ): 
(ובכלל)  שי'  אנ"ש  בקשתי  פעמים  כמה 
שכשמביאים פסוק, מחז"ל וכיו"ב – יראו מקום 

בפנים.

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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לצחצח את הכפתורים

מכריז  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ה'בירורים'  כל  שנסתיימו 
את  "לצחצח  אלא  נותר  ולא 

הכפתורים". 
(סה"ש תרפ"ט ע' 42)

תרפ"ט

כ"ג 
תשרי

כ"ק אדמו"ר הריי"צ 
מכריז על תקנת 
אמירת תהילים 
במסלול החודשי

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

שנחלק לימי החודש. 
(אג"ק שלו ח"ב ע' פא)

תרפ"ז

הקפות בפעם השניה

קרה  דופן  יוצא  אירוע 
ב-770 ההקפות  הלילה: 
נכנס  והרבי  הסתיימו  כבר 
לחדרו הקדוש, והנה, כשעה 
נכנס  הלילה  חצות  לאחר 
המדרש  לבית  שוב  הרבי 
והורה להכריז: "כעת נעשה 

שוב הקפות". 
(כפר חב"ד גליון 947 ע' 230)

לימוד הניגון "דרכך אלוקינו"

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

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

ומיד, ומתוך שמחה. 
(תורת מנחם חט"ז ע' 127)

לימוד הניגון 'שאמיל'

כ"ק אדמו"ר לימד את הניגון "שאמיל", ואמר:
שאמיל, הוא שמו של אחד מראשי הקאווקזים שלחמו בשלטון הרוסי 
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 
ומיד כשהגיעו שאמיל ופמלייתו לחתום על "הסכם הידידות" חטפוהו 

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

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

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

תשט"זתשי"ב

תשי"ט
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מי שלא ראה הקפות 
בליובאוויטש!...

ליל שמיני עצרת, כ"א תשרי
דלתות 770 את  פתחו  נרות  הדלקת  לפני  שעה  כחצי 

מקומות  לתפוס  פנימה  נהרו  בחוץ  שעמדו  והאנשים 
גדותיו  על  התמלא  קצר 770  זמן  בתוך  ההקפות.  עבור 
גבוהות  פירמידות  הקימו  הקירות  כל  לאורך  באנשים. 

שהתמלאו עד אפס מקום.
בשעה 18:45 נכנס הרבי לתפילת ערבית של ליל חג. 
(שהשנה  לבימה  וכשהגיע  בחגך',  ’ושמחת  שר  הקהל 
הגביהו אותה במיוחד, על ידי ששמו על הבימה של כל 
שנה חלק מהבימה של קריאת-התורה) הניח את הסידור 
על ה'סטענדר' והסתובב לעבר הקהל, והחל מניף בידו 
ושר  רקד  הקהל  במיוחד.  האירו  ופניו  השירה  להגברת 

בכל כוחו, והרבי מעודד לכל הכיוונים משך זמן רב.
בסיום התפילה הגבאי הכריז על זמן ההקפות – בשעה 
בחוזקה  ועודד  מקומו  על  הרבי  הסתובב  שוב   .21:00
הרב  הקהל  את  בידו  כשמעודד  יצא,  וכך  הימנית  בידו 
מיהר  הרב  הקהל  בינתיים  הכנסת.  בבית  שהצטופף 

לעשות קידוש.
של  עצרת  שמיני  להקפות  הרבי  נכנס   21:00 בשעה 
שנת תש"נ. הקהל שר את ניגון ההקפות. כשהגיע לבימה 
ידו  את  מניף  והחל  הסטענדר  על  הסידור  את  הניח 
הימנית בחוזקה לכל הכיוונים במשך זמן, והקהל שהחל 
לטעום מהשמחה של שמחת תורה שר ורקד על מקומו 

בשמחה רבה.
הראית.  אתה  פסוקי  בכיבוד  הגבאי  החל  אחר-כך 
מיד  קדיש,  שאומרים  הילדים  היכן  הרבי  שאל  בינתיים 
עודד  ההקפות  ובמשך  הרבי  בימת  על  אותם  העמידו 
וכן  הראית',  ’אתה  הראשון  הפסוק  את  לעברם.  במיוחד 
שאר  שנה.  כבכל  הרבי,  את  כיבדו  מציון'  ’כי  האחרון 

הפסוקים כובדו קבוצות שונות.
אחר אמירת הפסוקים בפעם הראשונה הסתובב הרבי 
ורקד  הידוע,  שמחה  הניגון  את  לנגן  והחל  הקהל  לעבר 
על מקומו תוך שמניף בידו הימנית. הקהל החל בשירה 
של  הקדושה  ידו  תנועות  קצב  לפי  השמחה  את  והגביר 
הסתובב  שוב  אחר-כך  זמן.  במשך  נמשך  זה  כך  הרבי. 

פסוקי  באמירת  ב'  בפעם  והחלו  הכותל  אל  ופניו  הרבי 
אתה הראית, כנ"ל.

שוב  הרבי  ידי  על  שנאמר  מציון'  ’כי  הפסוק  אחר 
די  זיין  שוין  ’זָאל  בניגון  והחל  הקהל  לעבר  הסתובב 
כאשר  ושוב,  השירה  את  והגביר  המשיך  והקהל  גאולה' 
הרבי מעודד בידו בחזקה בתנועות סיבוביות ומידי פעם 
שחקים.  בוקעת  ב-770  והשירה  לשמאל  מימין  מניפה 
הרבי  השירה  (בשעת  זמן  במשך  זה  בניגון  המשיך  כך 

משתתף בשירה בפיו).
אחר-כך אמרו שוב אתה הראית פעם ג', והפסוק ’והיה 
והקהל  ’ופרצת',  לשיר  והחל  הרבי  הסתובב  אז  זרעך' 
הראשונה  בהקפה  רבה.  בשמחה  מקומו  על  ורקד  שר 
על  רקד  ההקפות  ובשאר  בעצמו,  הרבי  הלך  ואחרונה 

מקומו.
בהקפות בהן השתתף קיבל הרבי ספר-תורה קטן ועמו 
הלכו עוד כמה מזקני אנ"ש, המזכירים וד"ר ווייס. הרבי 
בימה  מוכנה  הייתה  שם   770 אמצע  עד  ממקומו  הלך 
שעמדו  לאנשים  נתן  בדרך  אלו.  הקפות  עבור  מיוחדת 
וחייך  לילדים,  ובפרט  תורה  הספר  את  לנשק  בצדדים 
אליהם במיוחד. לאלו שאיחלו לרבי לזכות לשנה הבאה 
ברכה  לבקש  זו  הזדמנות  ניצלו  הרבה  ”אמן!".  ענה: 

מהרבי.
הרבי התקדם לאט מחמת הצפיפות והדוחק. כשהגיע 
עלה לבימה, ואחר ההקפה ואמירת הפסוקים החל בניגון 
ההקפות המושר בהקפות אלו, כשאוחז בספר תורה בעץ 
על  רוקד  והחל  הספר,  בגוף  ובשמאלו  ימינו  ביד  חיים 
על  רקד  כך  בעוז.  הניגון  את  לשיר  החל  והקהל  מקומו 
מקומו בשמחה עצומה, בעודו סוקר ומביט על כל אחד 
ואחד ממש בעיניו הקדושות, ואחר כך הסתובב ורקד על 

מקומו בתנועה סיבובית.
ורוקד  תורה  בספר  אוחז  שליט"א  שהרבי  זה,  מחזה 
ופניו הק' נלהבים, הגביה את כולם בשמחה עצומה. כך 
זה נמשך כ-2 דקות לערך. הרבי נעצר ואז הקהל הפסיק 
בניגון זה, חזר עם הספר תורה ושוב בדרכו נתן לנשק את 

הספר תורה. בדרכו חזרה שר הקהל 'יחי' אדוננו מורנו

/ יומן מ'בית חיינו' תש"נ
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”ידוע לי זה ע"י שמגיה אני"
ח'  כרך  (’אגרות-קודש'  תשי"ד  אדר-ראשון  בחודש 

עמ' רמט) כותב הרבי:
אחת,  ותיבה  באות  ככולם  רובם  התלויות  בטעיות 
ולפעמים השמטת תיבות וכו'. והנה מי שעסק פעם בהעתקת 
מכתבים ובפרט כשנעשות בהחפזה (לדאבוני ידוע לי זה ע"י 
שמגיה אני חלק חשוב של המאמרים וספרים הנדפסים ע"י 
של  אחוז  לכל-הפחות 5  טוב –  במעתיק  גם  הרי  הוצאתנו) 
ומגיהים  הראשונה  העתקה  אחרי  טעיות  בהם  יש  השורות 

פעם שני' ושלישית. וכנ"ל – זהו במעתיק היותר טוב.

”קודם ההגהה ישנו אחוז גדול 
של שגיאות"

ומוסיף על-כך בי"ג אייר תשי"ד (שם כרך ט' עמ' לב):
אם רק נכונה ההשערה שנעתקו המכתבים מגוף כתבי-
היד בשביל פקידי הממשלה הצארית, ובמילא נעשה הדבר 
פלא  אין  הרי  מומחים...  מעתיקים  ע"י  דוקא  ולאו  בחפזון, 
על רובא דרובא של השגיאות שנפלו. ובמכל-שכן ממעתיק 
עתה מכתב-יד, שקודם ההגהה ישנו אחוז גדול של שגיאות, 
נמשכת  אחת  שאות  מסולסל  מכתב-יד  מעתיק  אם  ובפרט 
לחברתה וכו', ובפרטי פרטיות אם המעתיק רוצה לפרש את 
הראשי-תיבות וגם זה עושה בחפזון, אשר על-ידי-זה יגדל 
לא רק מספר השגיאות אלא גם סוג השגיאות (ויבקשו נא 
את מי שהוא שאינו מומחה להעתיק מבלי אריכות זמן אחד 
את  אחר-כך  נא  ויבחנו  ההוא..  דזמן  כתב-יד-קודש  מגוף 

השגיאות שיהיו אצלו!)

”שיבדקו היטב ויגיהו"
נמסרה  הציבור  לכלל  הרבי  דברי  לפרסום  בקשר 
הרב  ברשימות  כמתועד  לארץ-הקודש  טלפונית  הוראה 

אפרים וולף:
(’ימי  נאמר  תשל"ב]  אייר  [ג'  מאמש  הטלפון  בשיחת 

תמימים' כרך ה' עמ' 304):
”קודם שיכניסו השיחה לפרסום שיבדקו היטב ויגיהו, 
וכן שישמע הטייפ ויבדקו כל הפרטים קודם שיפרסמו". 
הוראה טלפונית ברוח זו נמסרה גם בשנת תש"מ (’ימי 
של  בעיתונות  פירסום  לגבי   (373 עמ'  ז'  כרך  תמימים' 

מברק שכתב הרבי לכנס נשי חב"ד שהתקיים בצפת:
ולהגיה היטב לפני ההדפסה.

תרגום והגהה על-ידי שניים
בחודש ניסן תשל"א ציין הרבי:

מה  פי  על   =] עפמש"נ   – תורה  עניני  לתירגום  ”בנוגע 

שנים  שיעסקו  נכון  האחד,  מן  השנים  טובים  שנאמר] 
בתירגום".

[וראה גם ’ימי תמימים' כרך ה' עמ' 154].
(’היכל  תשכ"ז  טבת  בחודש  כבר  ניתנה  כזו  הוראה 
הרבי  מזכירות  כותבת  שאז  קה)  עמ'  א'  כרך  מנחם' 

למערכת בטאון חב"ד:
להיות  וכדי  בדא"ח,  או  בהלכה  ענין  איזה  כשמתרגמים 
בטוחים שהתרגום מכוון בדיוק לכוונת המדובר, חשוב מאד 
אשר טרם יובא התרגום לדפוס, יגי' אותו עוד למדן אחד (או 
בהנ"ל  עליו  לסמוך  שאפשר  התרגום)  לפני  גם  אתו  יתדבר 

שיוציא דבר מתוקן. 
וראה עוד בגליון א'רפ עמ' 8-10.

אשכנזי  מרדכי-שמואל  להרב  חדקוב  הרב  כתב  וכך 
(ז"ל) בר"ח שבט תש"ל (’ימי תמימים' כרך ח' עמ' 549) 

בענין כתיבת המראי-מקומות לשו"ע אדמו"ר הזקן:
שהוא  מי  ועוד  הוא  שיגיהם  לאחר  אשר  ”טוב 

מהמתאימים לזה... ימסרם לדפוס".

הגהה של לפחות עוד אחד
ב'  כרך  מנחם'  (’היכל  גליצנשטיין  חנוך  אברהם  הרב 
עמ' קעג) קיבל בשנת תשמ"ט מענה מהרבי ”אודות ספר 

’היחידות'":
 – א[חד]  עוד  פ[נים]  כ[ל]  דע[ל]  הגהה  תהי[ה]  באם 

[אפשר להוציא הספר] בחותמת קה"ת.

הגהת חומר תורני
כולל  אברכי  ע"י  חידושי-תורה  קובץ  הדפסת  טרם 
חב"ד בכפר חב"ד כתב הרבי באדר ראשון תשל"ג (אג"ק 

כרך כח עמ' קמב) כותב הרבי:
על  שם  טובה  הגה"ה  להיות]  שצריכה   =] שצ"ל  פשוט 
בנוגע   (2 וכן  מוכרח.  עיקר  והוא  התוכן   (1 בנוגע:  אתר 

לסגנון וכיו"ב..
הגהה  מוכרחת   – ועיקר  כנ"ל,  הוא  לההערות  בנוגע   (5
קפדנית על אתר ושיהיו אחראים הן בנוגע לנגלה והן בנוגע 

לחסידות, וק"ל.
עמ'  (שם  חורף  באותו  נושא  באותו  הרבי  כתב  ושוב 

קמג): 
לאור]  היוצא   =] היו"ל  מגיהים  אין  שכאן  ברור  להודיע 

במקום אחר
על-כל-פנים  כדבעי..  ביקורת  שצריך-להיות  ...ופשוט 

שנים (בנגלה, חסידות כו').
שהגהתי  ברור  שעל-כל-פנים  רק..  ידפיסו  לא  בשמי 

בעצמי".
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הוראות נוספות ברוח הדברים
כרך  (’אגרות-קודש'  תשל"ז  מרחשון  מכ"ד  במכתבו 

לב עמ' נה) תובע הרבי:
כמה-וכמה פעמים העירותי ובקשתי והפצרתי שקודם 
ימצאו  חב"ד  לכבוד  שנוגע  שהוא  מה  שמוציאים-לאור 
איש  שימצא  עד  יחכו   – לאו  ובאם  כדבעי.  שיגיהו  אדם 
מה  שטחית)   – (על-כל-פנים  שיבין  שצריך  וכמובן  כזה, 

שמגי[ה].
מישיבת  תלמיד  הכין  תשל"ז  תשרי  חודש  לקראת 
”תפארת בחורים" חב"ד בניו-ג'רזי חוברת לדפוס בשם 
(’אגרות  הרבי  לו  כתב  בתגובה  לרבי.  ושיגרה  ’נפש' 

קודש' כרך לא עמ' שז-ח):
מומחים  עוד  ע"י  התוכן)   – (ובפרט  זה  הוגה  בטח   (1
בכיוצא-בזה (והנהלת ישיבתם, - כיון ששמה הוזכר כמה 
מה- פי  ועל  וק"ל.  באחריות).  נושאה  ובמילא  פעמים 

שנאמר ותשועה ברוב יועץ.
לרבים  שנועד  כיון  זאת,  בכל  וכו',  ונכון  טוב  בכלל   (2

כדאי שיוגה עוד-הפעם. 
...לצרף עלון ”לוח התיקון" וכיוצא-בזה.

...בראש כל טופס ב"ה.
...שישמרו על קדושת הע[לון] כיון שבו פסוקים וכו'.

[=של  דדא"ח  משפיע  הגהת  מוכרחת   – ולהבא  מכאן 
לימוד חסידות], התדברות עם שאר המתעסקים בכיוצא-

בזה, בכדי למנוע כפילות וכו'.
הרבי  ע"י  נענה  חיבורו  להוציא  שביקש  חב"די  ורב 

(שלהי סיון תנש"א):
כדאי לסדר כולל הגהה סופית.

במכתב מזכירות הרבי לועד נחלת הר חב"ד (’אגרות-
קודש' כרך לא עמ' רמו):

 =] המקומית  מהרבנות  בהמודעה  אשר  להעיר  הננו 
די"ב   =] וכו'  והמאמרים  הפסוקים  בדבר  מלאכי]  דקרית 
כל  ”וזה  י"א  (סעיף  ל"ג  פרק  מתניא  בהמובא  הפסוקים], 
האדם וכו'"), במקום ”ובריאות" צריך-להיות ”ובריאת" כל 

העולמות, וכמו שנתקן כבר בלוח התיקון בתניא.

הגהת מומחים באותם תחומים
מכיון שבכמה חוברות – של עניני טהרת הבית היהודי – 
חסרים לדאבון-לב כמה פרטים, מן הראוי, איפוא, שיגיהום 
תחומים  באותם  מומחים  ע"י  תיעשה  ההגהה  מחדש. 
(כולל הגהה לשונית בשפה יפה וברורה כו') ויוסיפו בהם 

הידורים" ציין הרבי בשיחתו בי"ד כסלו תשל"ט.
(’שיחות-קודש' תשל"ט כרך א' עמ' 368)

”אי אפשר שדווקא אני אגיה"
לקראת פרסום הכרך הראשון של ספר השלוחים כתב 
הרבי, בין השאר, למזכיר הרב חיים יהודה קרינסקי שי' 

(אור לכ"ף תמוז תנש"א):
המו"ל  דכרך  ההגהה]  [=עלי  הפרופס  כל  כשיהיו 
עוה"פ  [=להגיה]  להגי'  כדאי  עתה  [=המוציאים-לאור] 
צריכים  [=האם  הצ"ל  וכו'  והשער  המבוא  הפעם]  [=עוד 

להיות] שינויים
אי אפשר כלל – שדוקא אני אגי' כהנל [כל הנזכר לעיל] 

לאידך גיסא הספר אחריות בו כפשוט.
וצ"ל [וצריך להיות] מוגה כדרוש וה' יצליחם...

בסדרת ”לא הוגה"
לפעמים, גם בשנים שכבר הרבה הרבי להגיה מאמרי 
להוציאם-לאור  הורה  שהרבי  מאמרים  היו  חסידות 

בסדר[ת] ”לא הוגה"!
נשי  מכנס  אלבום  הוצאת  נושא  הפרק  על  כשעלה 
ח'  כרך  תמימים'  (’ימי  הרבי  ציין  בארץ-הקודש  חב"ד 

עמ' 148):
כמדומה שעניתי אז שצריך להיות בהגה"ה מעולה (ועוד 
צריך-עיון- צע"ג [=  מרובה,  שהאחריות  מכיון  הסתייגות 

גדול] אם מקה"ת).
רעיון  72)כשעלה  עמ'  (שם  הרבי  כתב  לזה  בדומה 
משיחות  [ליקוט  אשורנו"  ”מגבעות  הספר  הפקת 

ומכתבים של הרבי אודות נשי חב"ד]:
ההעתקה  בטיב  כדבעי,  תהי'  ההוצאה  הנ"ל  כל  באם 
וההגה"ה, ויהי' אחראי לכ"ז [לכל זה] על אתר באה"ק ולא 

לסמוך על כאן, אפשר להו"ל.
”יין  כרכי  הוצאת  את  הרבי  אישר  תשמ"ח  בשנת 
מלכות" (ביאורי הרבי להרמב"ם – מאז תחילת התקנה 
– ברעיון ד"לתקן הדעות") אחרי שועד הנחות בלה"ק 
ומוכן  הגה"ה)  (לאחרי  מעומד  כבר  ”הספר  ציינו: 

לדפוס".
הרבי מתח שני קווים תחת המילים ”לאחרי הגה"ה".

הנהלת  ביקשו  תנש"א  מנחם-אב  חודש  ראש  בערב 
”שיחות באנגלית" להוציא-לאור חוברת בענייני משיח 

בהוצאת קה"ת, והרבי ציין:
לאחרי שיוגה (ובאם צריך לתקן) ע"י הנהלת קה"ת.

הגהה נוספת תמיד תועלת בה
ובכל אופן – הגהה נוספת תמיד תועלת בה.

א'  כרך  מנחם'  (’היכל  תשמ"ח  בשנת  הרבי  כתב  כך 

22

כ"ק אדמו"ר עובר אירוע לב באמצע עריכת ה'הקפות'

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. 
מאוחר יותר, כשקבעו הרופאים שבעיצומה של ההקפה הרביעית היה הרבי נתון בהתקפת לב קשה, הביעו 

פליאה עצומה על כך שהרבי המשיך בריקוד דבר שעל פי דרך הטבע הוא כמעט בלתי אפשרי. 
הרבי נהג לרקוד בהקפה השביעית יחד עם גיסו הרב שמריהו גוראריה ז"ל. החסידים ניצלו עובדה זו כדי 
לבקש 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... 
בתום ההקפה הרבי חזר למקומו ובסיום התפילה הכריז הרבי שלוש פעמים "גוט יום טוב" ועשה בידיו 
תנועות 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... 
(על המשך אירועי שמח"ת תשל"ח - ראה בהרחבה בקובצי "ראש חודש כסלו" שיצאו לאור במשך השנים)

תשל"ח

עתלדעת

כ"ב 
תשרי

כ"ג 
תשרי

מאת על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יום פטירת הרה"ק ר' אהרון מסטראשעלע

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

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

כבבת שמרם" הוא מכוון בפרט על חברו רבי אהרן. 
(ספר התולדות אדמו"ר הזקן ח"ד ע' 1213)

תקפ"ט

נקבע שם לישיבת 'תומכי תמימים'

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

ההקפות, אמר:
והתלמידים  תמימים"  "תומכי  שמה  הישיבה 
הלומדים ומתנהגים ברוחה שמם "תמימים". 

(אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"י ע' ד. היום יום ט"ו אלול)

תרנ"ט
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רבים נוהגים (על-פי מנהג האריז"ל) לערוך הקפות 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  זה.  בלילה  גם  הק'  בארצנו 
יום-טוב  מערב  ושולח  השמחה,  את  מעודד  היה 
מברקים למקומות המרכזיים (כפר-חב"ד, נחלת-הר-

חב"ד54 וירושלים ת"ו) מדי שנה בשנה.
הלך  "ויעקב  מכריזים:  שמחת-תורה  במוצאי 

לדרכו"55.
'ברכה'  פרשת  את  יסיים  לפני-כן,  הספיק  שלא  מי 

שניים מקרא ואחד תרגום עוד הלילה56.

יום ראשון
כ"ג בתשרי, אסרו-חג הסוכות

אין מתענים אפילו חתן ביום חופתו, ומרבים קצת 
באכילה ושתייה57.

הסכך  את  לשרוף  מנהג-בית-הרב,  החג:  שיירי 
('במרחץ') אחרי החג 58.

54) 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.
55) לקו"ש ח"י עמ' 192. וראה ’אוצר' עמ' שצג, וש"נ.

רפה  סי'  אדמוה"ז  (שו"ע  שי"א  פרשה,  כבכל  ולא   – חצות.  לאחר   (56
כל  את  מסיימים  שבשמח"ת  כיוון  ג',  יום  עד  להשלימה  שניתן  ס"ה) 
 – תמיד)  מועיל  ונכנס'  ’דחק  כי  (אם  מחדש  אותה  ומתחילים  התורה 
’התוועדויות' תשמ"ז ח"א עמ' 350. וראה ’התוועדויות' תשמ"ו ח"א עמ' 

.396
57) לוח כולל-חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' תכט סי"ז. וראה דעות שונות 

בס' הנשואין כהלכתם פ"ו הע' 81.
דייק,   166 עמ'  ליובאוויטש'  וב'אהלי   .23 עמ'  יד  חוברת  ’רשימות'   (58

רגיל,  ביום  והושענות  לולב  לשרוף  מנהגם  כן 
לגבי  הוראה  היתה  לאידך  החמץ78.  בשריפת  ולא 
בהם  להשתמש  מהרבי)  במתנה  (שקיבלו  הדסים 
כבשמים להבדלה, הלולב – לשרוף בעת ביעור חמץ, 

ומהאתרוג – לעשות מרקחת59.

יום שני
כ"ד בתשרי

ביום זה אמר הרבי את הקדישים בשלוש התפילות, 
אם  הי"ד,  רחל  מרת  הרבנית  יארצייט  שהוא  כיוון 
יארצייט  וכן  הרבי,  של  אימו  ע"ה  חנה  מרת  הרבנית 

של הרה"ח ר' דובער הי"ד אחיו של הרבי60.

שעושים זאת סמוך לחג, והטעם ע"פ ’סדר היום' שכ' שיש לסתור את 
הסוכה במוצאי יו"ט, כדי להודיע שלא נעשית אלא למצוותה.

59) לקו"ש חי"ט עמ' 569. ’התקשרות' גיליון סג עמ' 11. לגבי הלולב – 
מן-הסתם זהירים יותר לשמור מה שקיבלו מהרבי, ולכן ניתן להמתין עד 
פסח. לגבי ההדסים – כן איתא בשו"ע אדמו"ר הזקן סי' רצז ס"ו, וא"כ 

ה"ז בכל ההדסים דמצוה.
60) ’אוצר' ס"ע שצז. לעניין היארצייט של ר' דובער, כתב בס' ’תולדות 
לוי יצחק', מהדורת תשנ"ה, ח"ב עמ' 441, שכנראה זהו יום שנקבע ע"י 

הרבי ולא יום הפטירה ממש.
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עמ' קד). והוסיף:
 – בהגהה]   נוסף  רב  חומר  [כלומר:  היא  גדולה  ואם 
 =] וכיו"ב  הוספות]   =] קונטרס  לאור]  מוציאים   =] מו"ל 

וכיוצא-בזה].
באותה הזדמנות הראה הרבי להמזכיר הריל"ג טעות 
”נבעלה"  שצריך-להיות   – האחרונה  במצות-עשה 

במקום ”נבלעה". בתחילת המענה כתב הרבי:
על-פי-מה-שנאמר – אל תהי דן יחידי, ותשועה ברוב

יועץ – בטח נהג כן...

לא צריך י"ג נפות
בשלהי שנת תשד"מ יצא לאור הספר מראי מקומות 
על הרמב"ם [ראה בהרחבה ברשימתנו בגיליון תתקצד 
עמ' 13-9]  – והרבי בש"פ תבוא אמר (’לקוטי שיחות' 

כרך כט עמ' 288 ואילך):
לומדי  עבור  ובפרט  שבדבר,  התועלת  גודל  מפני 
לעכב  שלא  השתדלות  היתה   – ברמב"ם  היומי  שיעור 
את ההוצאה-לאור עד שהספר יהיה ”מנופה בי"ג נפות" 
[לשון חז"ל – מנחות סו, סוף עמוד א. ושם עו, ב – שזהו 
ב.  עמוד  ריש  צו,  ג'  חלק  זהר  גוזמא.  לשון  ולא  בדוקא 
אם  כי  יב]  הלכה  ז'  פרק  ומוספין  תמידין  הלכות  רמב"ם 
סימן  ריש  דעה  יורה  שולחן-ערוך  [ראה  אחת  בהגה"ה 
 – הזמן  ובמשך  ושם-נסמן)]...  ב.  יט,  (מכתובות  רעט 
ואדרבה:  והוספה..  תיקון  הדורש  את  ויתקנו  ישלימו 
שמלאכת  מפני  קמא,  מהדורא  נדפסה  שכבר  ...בכך 
התיקון וההגה"ה היא בנקל יותר לאחר שישנו דבר מוכן 
[ולכן,  כפשוט  על-כל-פנים)  קמא  מהדורא  של  (באופן 

אין בזה סתירה לגודל הענין דספר מוגה].
אשר  זה,  בספר  המעיינים  לכל  בבקשה  פונים  ובזה 
הערתם-הארתם  את  ישלחו  כל-שהיא,  טעות  ימצאו  אם 
ל"מערכת"... על מנת לתקן ולהשלים זאת ב"מילואים" או 

ב"מהדורא שניה" כנ"ל".

הרבי סומך על הגהת אחרים
”ואסמוך על הגהתו" כתב הרבי בט"ו כסלו תשל"ט 
להרה"ג  בדפוס)  נמצא   – ל"ד  כרך  (’אגרות-קודש' 
את  להגיה  יואיל  שהרבי  שביקש  הילביץ  אלתר  ר' 
שיחותיו מי"א ניסן תשל"ג ובהתוועדויות שלאחר מכן 

בענין ימות המשיח כדי לצרפם לספרו ’חקרי זמנים'.
קה"ת  מלכנו'  ב'יום  גם  (שנדפס  הרבי  מענה  הנה 

תשד"מ עמ' 336):
לצרפם  מנת]  על   =] ע"מ  שלי  הר"ד  להגהת  בנוגע 
חז"ל]  אמרו   =] אמחז"ל  כבר   – ב']  [חלק  ח"ב  לספרו 
שקשה עתיקא כו' [= מחדתא – ראה יומא כט, א] ובפרט 
ההו"ל [=  עוד  יעכב  לא  ובודאי  וכו'.  שהטרדות מתרבות 

ההוצאה-לאור] דספרו ואסמוך על הגהתו.
היים"  אידישע  ”די  למערכת  נמסרה  דומה  הוראה 

בטאון נשי חב"ד בנ.י. בקיץ תנש"א:
וה'  הגהתם  על  ואסמוך  להגי'  כלל  גרמא  הזמן  ...אין 

יצליחם.
[הכוונה לחומר במדור באנגלית שהרבי הגיהו שנים 
להגיהו  הפסיק  שהרבי  ביידיש  החומר  לעומת  רבות 

כבר בשנת תשכ"ד (בערך)].

”ומספיק, כפשוט"
גרינברג  יצחק  יוסף  ר'  הרה"ת  הרה"ח  כשהכניס 
’ימי  לספרו  המבוא  את  באלסקה)  הרבי  (שליח 
בראשית' (תקופת תש"י-תשי"א) וכתב שהוגה על ידי 
ע"י  נענה  קה"ת  הנהלת  ידי  על  ואושר  מומחים  כמה 

הרבי:
ומספיק, כפשוט.

צריך  הוא  שאין  הרבי  של  קביעתו-בקשתו  למרות 
מלהעיר  פסק  לא  הרבי  למעשה  הרי  דבר,  כל  להגיה 
על טעויות – כנראה מפני החיוב שלא להשהות משהו 

שאינו מוגה...
בחורף תשנ"ב אירעו שני מקרים לפחות בהן תיקן 

הרבי תיקונים פשוטים.
הפעם הראשונה – כשהכניסו לרבי את גליון ’במחנה 
צבאות השם' של חודש שבט (גליון 33 המענה נדפס 

ב'בית חיינו' גליון 125) ציין הרבי:
אין פסיק אחרי תיבה גפן תיבת תאנה צ"ל ותאנה...

וקובץ של סדר לימוד משניות ביום כ"ב שבט (יום 
פטירת הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא) שבטעות 
נרשם בשערו: ”שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים 
ואחת לבריאה" ציין הרבי בעיגול אחת?! [הרי מדובר 

בתשנ"ב - שלכן צריך להיכתב ’ושתים'].
והורה לתקן זאת בחותם גומי.

קובץ  קהת)  לרבי (ע"י  הוכנס  תשנ"ב  בשנת  כאשר 
”קיצור דיני ומנהגי שבת ויו"ט והרבי הגיב:

לא צריך להיות מוגה על ידִי.
וכבר שנים רבות לפני כן בשנת תשכ"ג שמע הרה"ח 
ר' טובי' שי' בלוי מהרבי דברים ברוח זו – לגבי ’בטאון 

חב"ד'; ראה לקט ופרט חוברת א' עמ' פו.

(הבהרה: במדור זה בגיליון א'שסו התפרסמו ערים 
העיר  נשמטה  כי  יצויין  לרבי.  נמסרו  שמפתחותיהן 
(והדברים  לרבי  העיר  מפתח  ניתן  שפעמיים  לוד, 

התפרסמו במדור זה בעבר).
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פסוקי "אתה הראת"
אתה הראת

פירש אדמו"ר הזקן: 
”אתה" – עצמות אין-סוף, ”הראת" – הראת וגילית את 

עצמך, ”לדעת" – כדי שיוכלו לידע אותך.
להשיג  לנבראים  מאפשר  שהקב"ה  הוא  והפירוש 

אלוקות. 

(ספר המאמרים קונטרסים א עמ' נו)

אתה הראת לדעת

כשנתן הקב"ה את התורה לישראל פתח 
להם שבעה רקיעים, וכשם שקרע את 
העליונים כך קרע את התחתונים, וראו 
שהוא יחידי. לכך נאמר אתה הראת 
לדעת (רש"י דברים ד,לה).

לישראל  להראות  הקב"ה  ראה  מה  להבין:  וצריך 
שהוא ”יחידי" דווקא בעת מתן-התורה?

שאין  איננו  המושג ”יחידי"  של  הפנימי  הפירוש  אלא 
מציאות שום  שאין  אלא  הקב"ה,  מבלעדי  אלוקים  עוד 
בלעדו – ”אין עוד מלבדו". שכן הבריאה מתהווה מחדש 
היתה  זו  חיות  ובלי  אלוקית,  חיות  ידי  על  רגע  בכל 
כי  אפוא  מובן  ממש.  ואפס  לאין  חוזרת  כולה  הבריאה 
התורה  בלימוד  להתמיד  כוח  באדם  נוסכת  זו  ידיעה 
על-אף כל קשיי היום-יום, ביודעו כי מלבד הקב"ה אין 

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

מה שראתה נשמתו בעת מתן-תורה. 
ועניין הזה שייך במיוחד לשמחת-תורה. ביום זה אנו 
ה"תחתונים"  אל  ה"עליונים"  מן  המעבר  בשלב  עומדים 
– מחודש החגים לחודש מרחשוון, ואנו מקבלים עידוד 
וסיוע מעצם הידיעה שהקב"ה הוא היחיד ואין בלתו, הן 

(”קרע  בתחתונים  והן  העליונים")  את  (”קרע  בעליונים 
את התחתונים").

בתוך  השמחה  חודרת  ההקפות  שבעת  בריקודים 
שבו.  ה"תחתון"  שהן  לרגליו,  אפילו  האדם,  של  ישותו 
ועל ידי זה בכוחו להתמודד לאחר מכן גם עם 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 
שגם  מובן  ומזה  רש"י).  מכיר,  אינו  הנס  בעל  אבל  נס, 
בכתוב שלנו כך הוא הפירוש: ”לבדו" – רק הקב"ה מכיר 

בנפלאות אלו, לא בעל הנס.
משום  דווקא   – לבדו"  גדולות  נפלאות  ”לעושה  זהו 
שניסים אלו גדולים ונעלים ביותר (”נפלאות גדולות"), 

אינם יכולים להתגלות לנו (”לבדו").

(משיחת ליל שמחת-תורה תשל"ט)

אין כמוך באלוקים ה', ואין 
כמעשיך

ידוע שבני אומות-העולם מקבלים את השפעתם על-
ידי השרים שלהם למעלה; כל אומה מהשר שלה. לעומת 
זאת, בני-ישראל מקבלים את השפעתם מהקב"ה בעצמו, 

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

ידם או קבלת השפעה ישירות מאת הקב"ה?
התשובה היא – ”אין כמוך באלוקים".

שרים  שבעים  אותם  מעלה",  ”שרי  הם  אלוקים" 
באלוקים".  כמוך  ”אין  הפסוק:  מדגיש  וזאת  שלמעלה. 

הזמןגרמא
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את  ומוציא  מברך  עמהם  העולה  שהגדול  מנהגנו 
כולם42.

שאר  ועל  הנערים  על  טלית  לפרוש  מנהגנו  אין 
העומדים אצל הבימה ולומר "המלאך הגואל"43.

גם  להיות  יכולים  בראשית'  ו'חתן  'חתן-תורה' 
כוהנים או לוויים.

"מעונה  וקוראים  תורה',  ל'חתן  "מרשות"  אומרים 
אלוקי קדם" עד "לעיני כל ישראל". אין נוהגים לפרוש 
גמר  לאחר  תורה'44.  ל'חתן  העולה  ראש  על  טלית 
ונתחזק",  חזק  הקהל "חזק  כל  אומר  הפרשה  קריאת 
וגם העולה בעצמו אומר כן לפני הברכה האחרונה45.
מניחים את ספר-התורה השני על הבימה ליד ספר-

התורה הראשון, ולא יסירו את ספר-התורה הראשון 
השני46.  ספר-התורה  את  הבימה  על  שיניחו  עד 
ואין  הראשון,  ספר-התורה  את  וגוללים  מגביהים 
במאומה  משנים  ואין  העם,  אל  ופניו  אותו  מהפכים 

מסדר ההגבהה של כל השנה47.
יחיד  בלשון  בראשית',  ל'חתן  "מרשות"  אומרים 
ככתוב בסידור (רק לאדמו"ר קוראים בלשון רבים). 
אלוקים  ברא  "אשר  עד  ברא"  מ"בראשית  וקוראים 
העולה  ראש  על  טלית  לפרוש  נוהגים  ואין  לעשות", 
ל'חתן בראשית'. הקהל עונה בקול רם בפסוקי "ויהי 
כולם48 אומרים  ל"ויכולו"  הקורא  וכשמגיע  ערב", 

"ויכולו" עד גמירא, והש"ץ חוזר אחריהם49.
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).
אחרי קריאת התורה אומרים את הפיוטים: "שישו 
"אשריכם  ואשמח50",  "אגיל  "התקבצו",  ושמחו", 

42) משיחת יום שמח"ת תשי"ט ס"ח (’תורת מנחם – התוועדויות' (כד) 
תשי"ט ח"א עמ' 146).

43) ’אוצר' עמ' שפ.
44) שם עמ' שפד.

45) בדבר אמירת ”חזק": ראה אג"ק ח"ד עמ' יד, ובהנסמן ב'לוח השבוע', 
גיליון תשפ"ב.

46) שו"ע או"ח סו"ס קמז ונו"כ.
47) ’אוצר' עמ' שפא.

48) הרבי, שעלה ל'חתן בראשית', אמר הן את ’ויהי ערב' והן את ’ויכולו' 
(עכ"פ – ברור לי שהתחיל לאומרם) עם הציבור.

49) ’אוצר' עמ' שפד-שפה.
50) וצ"ל: ”בו (בוא"ו ולא באל"ף) יבוא צמח", ’אוצר' עמ' שפו.

ישראל", כנדפס בסידור (אחר סדר הקפות)51.
שמחת- בניגון  נוסף  ריקוד  רוקדים  היו  אחר-כך 

תורה, בהתלהבות גדולה52.
'מי  וכן  והשני,  הראשון  פורקן'  'יקום  אומרים 

שברך', כבכל שבת.
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"53.
קודם תפילת לחש של מוסף מכריז השמש "משיב 
לומר  מתחילים  זו  ומתפילה  הגשם",  ומוריד  הרוח 

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   – שחרית  תפילת  שהתפלל  קודם  הגשם"  ומוריד 
שחרית  בתפילת  גם  אומר  אחר,  במניין  מתפלל  אינו 
"משיב הרוח ומוריד הגשם". טעה ואמר "מוריד הטל" 

– אינו חוזר41.
בחזרת הש"ץ – תפילת גשם. אין נושאין כפיים.

במנחה קוראים בפרשת בראשית.
ההתוועדות  בעת  נהג,  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 
על- להזכיר  בראשית),  שבת  (או  שמחת-תורה  של 
דבר השתתפות כל אחד ואחת במגבית 'קרן השנה'51

(מניין ימי שנה זו (תשפ"א): שנג).

מוצאי שבת ויום-טוב
 – לך"  "ויתן  הבדלה,  קדוש",  "ואתה  נועם",  "ויהי 

כרגיל.

51) 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 האמירות ו'יזכור' בכללן, שהן עניינים בפ"ע. ודלא כמנהג 
הרווח בארה"ק שהובא בלוח ’דבר בעתו' לומר זאת בסיום כל העניינים, 
פולין,  מחסידי  ותיק  ש"ץ  לי  אמר  (ואגב,  ’יהללו'.  ולפני  ’יזכור'  אחרי 
שקשה עליו ביותר המעבר לפי הנהוג משמחת הקפות וקרה"ת ל'יזכור', 
מ'יזכור' שוב ל'שישו ושמחו', ושוב – לתפילת ’טל', בקיטל ובנגינה מעין 

’נעילה').
52) ’קובץ ליובאוויטש', גיליון 13 (תשט"ז), עמ' 64.

53) רצוי לקרוא ליוצאים מביהכ"נ ל'יזכור' לחזור פנימה, לפני אמירה זו.
מקורות למנהגי ’הזכרת נשמות' צויינו בגיליון חג-השבועות.
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"על הסלע הך"26; הניגון המכונה 'ניגון ההקפות של ר' 
לוי-יצחק'27; ניגון ריקוד28; והרבי היה מוסיף עליהם 

עוד ניגונים29.
הסבא  של  קָאזַאק'  'הָאפ  ניגון  את  לנגן  נוהגים 

משפולה30.
שמחת- בליל  התורה  קריאת  לקרוא  מנהגנו  אין 

תורה 31.
לארון- ספרי-התורה  את  (מחזירים  ההקפות  אחר 

הקודש ללא כל אמירות32): 'עלינו', קדיש יתום, 'אל 
תירא', 'אך צדיקים'.

קודם  בלחש  יאמר  עכשיו,  רק  לביתו  [הבא 
בשמיני- חיל"32].  ו"אשת  עליכם"  "שלום  הסעודה: 
המוציא  פרוסת  טובלים  אין  ושמחת-תורה  עצרת 

בדבש33.
בכל יום-טוב "צריך לקבוע סעודה על היין, דהיינו 

שישתה יין באמצע סעודתו אם ידו משגת"34.
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"35.

תפילת שחרית
נשיאת כפיים36 כבתפילת מוסף של כל יום-טוב51.

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

26) שם, ניגון קסג.
27) שם ח"ב ניגון קפ"ה – על ניגון זה אמר הרה"ח ר' לוי"צ ע"ה, שמקובל 
מנגנו  היה  הרבי  הזקן.  אדמו"ר  אצל  ההקפות  בשעת  שהושר  בידו 

פעמים רבות בשעת חדוותא, ’אוצר' עמ' שנח.
28) שם ח"א ניגון קסה.

29) כ"ז מ'אוצר' שם.
30) ספר-הניגונים ח"א (ניגון כד) עמ' מט – סה"ש תש"ד עמ' 116, וראה 

סה"ש תורת-שלום עמ' 236.
31) ספר המנהגים – מנהגי שמח"ת.

32) ע"פ הגהת הרבי ללוח כולל-חב"ד, ’אוצר' עמ' שנט.
33) ספר-המנהגים – מנהגי שמח"ת (=הוראה לרבים. אם-כי הרבי עצמו 

נהג לטבול ’המוציא' בדבש גם בשמע"צ ושמח"ת).
חובת  מלבד  זאת  ס"ד.  (ס"א)  תקכ"ט  סי'  אדה"ז  (הב"י)  שו"ע   (34
השמחה ביין שהובאה שם בס"ז, אך אם עשה כן פעם אחת באותו יום 
(או אם יצא ידי חובתו ביין הקידוש – תוד"ה ידי יין, פסחים קח,ב. שיחות 
קודש תשל"א ח"ב עמ' 87) יצא גם ידי שמחת יום טוב, ואילו ידי קביעות 
סעודה על היין לא יצא. ברמב"ם (פ"ל מהל' שבת ה"ט) מופיע חיוב זה 

גם בכל שבת.
35) סה"ש תש"ד עמ' 39.

חג-השבועות  בגיליון  זה  במדור  הובאו  כפים  נשיאת  ממנהגי  כמה   (36
של ’התקשרות'.

יתום.
לדוד",  "מזמור  בלחש:  תחילה  אומרים  קידוש. 
"אתקינו", "ושמרו", "אם תשיב", "דא", "זכור", "על-
"אלה  דיו"ט,  "אתקינו"  רגיל:  בקול  ואחר-כך  כן"37. 
ידיים  נוטלים  ואחר-כך  הגפן".  פרי  "בורא  מועדי", 

לסעודה או אוכלים כזית 'מזונות'. התוועדות38.

סדר הקפות
כדאתמול, "אתה הראת" פסוק בפסוק ולאחר מכן 

"אב הרחמים". כן עושים שלוש פעמים39.
ספרי- כל  את  מוציאים  ארון-הקודש,  את  פותחים 
התורה ומקיפים את הבימה ז' חצאי הקפה (בהמשך 
אומרים  אבל  וחצי.  הקפות  שלוש  בסך-הכול  אחד), 
את כל סדר ההקפות, ללא הכרזת "עד כאן הקפה...". 
(ללא  לארון-הקודש  ספרי-התורה  כל  את  ומחזירים 

כל אמירה) וסוגרים אותו39.
שחל  כיוון  הארון.  פתיחת  (של  הראת"  "אתה 
ו"ריבונו-של-עולם"),  מידות  י"ג  אומרים  אין  בשבת 
"בריך שמיה", וכל סדר הוצאת ספר-תורה. מוציאים 
שלושה ספרי-תורה, בראשון קוראים40 בפרשת 'וזאת 
עד  פעמים  כמה  חוזרים  צורך,  יש  ואם  הברכה', 
שכל הציבור יעלה לתורה. בסיום עולה אחד עם כל 

הנערים ומברך איתם ברכת התורה41.
בבית-הכנסת של הרבי עולים בשמחת-תורה כמה 
קרואים יחדיו ומברכים כולם כאחד. לכוהן – כוהנים, 
ללוי – לוויים, ולשאר העליות – ישראלים [גם הילדים 

עולים עם אבותיהם]41.
קרואים  כמה  כשעולים  רגילות  בעליות  למנהגנו: 
ביחד, מברכים כולם כאחד, אבל בעליית 'כל הנערים' 

37) ע"פ ספר-המנהגים עמ' 57 הע' 8.
בשו"ע  מ"ש  עפ"י  מוסף  לפני  בהתוועדות  בעיה  יש  שלכאורה  ואף   (38
אדמוה"ז סי' רפו ס"ד, אולי י"ל עפ"י דברי הרבי בספר השיחות תש"א 

עמ' 120 הערה 10, עיי"ש.
39) לוח כולל-חב"ד. ’אוצר' עמ' שעח.

40) הקריאה – בנעימת הטעמים הרגילה, ולא בנעימת הימים-הנוראים 
(’אוצר' עמ' שעט).

ראה דיון על קריאת היום ב'התקשרות' גיליון רעד. ובגיליון רפג העירו, 
ממשמעות שו"ע אדמוה"ז (רפב, טו) שבכל שמח"ת ישנם שבעה עולים, 

ולכן אין מוסיפין עליות כשחל בשבת.
41) ’אוצר' עמ' שעט. וראה פרטים נוספים בהנהגה, במציאות והדעות 
בהלכה בזה, שם וב'אהלי ליובאוויטש' עמ' 157, ובקובץ ’אהלי שם' גיליון 

ח' עמ' קנה.
מעלים לתורה בכל מחזור (אם ישנם) כהן, לוי וישראלים (כ"מ בשערי-

אפרים ש"ח סנ"ו, וע' בשו"ע סי' קלה ס"י ונו"כ).
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כלומר: 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, 
גדול  כמה  עד  ידע  רבנו  משה  לפניך".  ילך  ”מלאכי 
ההבדל בין השפעה שבאה דרך ממוצע (”מלאכי") לבין 

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

גשמית, ”אין כמעשיך".

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו 
בשלום

נהפך  בעצמו  האוייב  כאשר  היא  השלום  שלימות 
התורה,  אתו".  ישלים  אויביו  ”גם  בבחינת  לאוהב, 
שניתנה כדי לעשות שלום בעולם, צריכה להביא לא רק 
לטוב.  להפיכתו  מזו –  יתרה  אלא  היצר-הרע,  לתבוסת 
וכפי שנאמר, ”ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך", ופירשו 
שאמרו  למה  הדבר  מתאים  וכן  יצריך".  ”בשני   – רז"ל 
רז"ל, ”בראתי יצר-הרע, בראתי לו תורה תבלין", והיינו 
– כשם שהתבלין ממתק את האוכל, כך התורה מתקנת 

את יצר-הרע ומאפשרת להפוך אותו לטוב.
התורה,  את  לנו  נתן  הקב"ה   – ייתן"  לעמו  עוז  ”ה' 
היצר- את  להפוך  נוכל  שעל-ידה  כדי  ”עוז",  שנקראת 
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

שונות  דרגות  לשתי  רומזות  ו"ירושלים"  ”ציון" 
בנשמה. ציון רומזת לעצם הנפש, שאינו אלא סימן וציון 

בעלמא לאלוקות. ירושלים רומזת לשלמות היראה.

תורה –  דרגות.  לשתי  רומזים  ה'"  ו"דבר  אף ”תורה" 
היינו לימוד התורה סתם. דבר ה' – מכוון לחלק ההלכה 

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  שייכת  אינה  הנפש  עצם  שכן  העולם,  בגשם  כך 
להנהגה בפועל ממש. ואילו ”ירושלים" קשורה בכוחות 
אמיתית  יראת-שמים  (שהרי  בפועל  בהנהגה  הגלויים, 
כרוכה בהקפדה ובזהירות בכל הקשור למעשה בפועל), 
על  המשפיע  שבתורה,  ההלכה  חלק  נמשך  וממנה 
גשמיות העולם. שהרי כידוע, פסקי התורה משנים את 

מציאות העולם – דבר זה כשר ודבר זה טרף.

(משיחת שבת-קודש פרשת בראשית (ב) תשמ"ה)

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 
(או במצב) בעולם שאינו במעמד ובמצב ראוי – אין הוא 
מתרשם מכך, ביודעו ש"הוי' הוא האלוקים", ושבחינת 
”ציון" תצא ותימשך גם למקום שלעת עתה רחוק הוא 

מבחינה זו. 

(שיחת ליל שמחת-תורה תשמ"ב)
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שמחת-תורה בצל 
רבותינו נשיאינו

"ראו אור ממש"
כך מתאר הרבי הריי"ץ את ההקפות בבית-מדרשו 

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

שהגיעו. 
”אתה  פסוקי  כל  את  אומר  היה  עצמו  הרבי 
הראית"; היה הולך בראש כל שבעת ההקפות ואומר 
היה  הקפה  כל  בסיום  ההקפות.  ופסוקי  פזמוני  את 
מעביר את 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 וכי כל רגע יקר מכל 
יקר. התחושה הכללית היתה שבכל רגע ניתן 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 
הרבי, שמע את ניגון השמחה, צפה בריקוד התענוג, 
שבכל זה השתקפה השתפכות של ”אהבה בתענוגים" 
הקודשים  קודש  הדרת  מחמת  כביכול  התבטל   –
שריחפה בחדר, והתעלה למעמד ומצב אחר לגמרי. 

בהקפות  להשתתף  כשזכיתי  אחד:  חסיד  וסיפר 
אלו בפעם הראשונה – הן פעלו בי מהפכה של ממש; 
איך  לעצמי  לצייר  יכולתי  אז  אחר.  אדם  נהייתי 
הרגיש יהודי כשעלה לרגל לבית-המקדש וראה את 

גילוי השכינה. 
באדם  אבר  כל  דבריו:  את  הריי"ץ  הרבי  וסיים 
העין מתענגת מראייה, האוזן  לו תענוג מיוחד –  יש 
משמיעה, וכן הלאה. אך ישנו תענוג כזה הגורם לעונג 
בכל האברים יחד, עד שכל החושים וכל הכשרונות 
הרגיש  כזה  עונג  הזה.  התענוג  בעצמת  מתבטלים 

חסיד בעת ”הקפות היחידות" של הרבי.

(ליקוטי-דיבורים ב עמ' 500)

ריקדו יהודים, ריקדו!
ללא  ההקפות  בעת  הצמח-צדק  רקד  אחת  שנה 
להדביק  יכלו  לא  ובריאים  צעירים  אברכים  ליאות. 
תוך  התאמצות.  מרוב  נפלו  מהם  ואחדים  קצבו  את 
שמחו  רקדו!  יהודים,  רקדו  הכריז:  ריקודו  כדי 

בשמחת-התורה ותזכו לבני חיי ומזוני רויחא. 
האדמו"ר  אביה,  חדר  אל  נכנסה  הרבנית  זוגתו 
את  מעייף  הוא  כי  בעלה  על  והתאוננה  האמצעי, 

החסידים בריקודיו.
של  האור  גילוי  כעת  מאיר  אצלו  הרבי:  לה  השיב 
זוכה  הוא  בבית-המקדש.  שהאיר  כפי  שמחת-תורה, 
על ידי שמחתו לגילוי עצם נשמתו, כפי שהיא בעולם 

האצילות ואף למעלה מזה!

(ספר-השיחות תש"ג עמ' 11)

עת-רצון
שבשמיני-עצרת  נוהג,  היה  הרש"ב  הרבי  אצל 
נכנסים  היו  ההקפות,  לפני  בלילה  ובשמחת-תורה, 
כדי  הרוסי,  לצבא  להתגייס  שעמדו  בחורים  אליו 

לבקש ממנו ברכה. 

(ספר השיחות תש"ה עמ' 58)

רצינות יתירה
ה"אתה  מפסוקי  פסוק  החסידים  אחד  אמר  פעם 
הראית" מתוך רצינות יתירה. העיר לו הרבי הרש"ב: 

"מדוע כל-כך רציני?!..."

(ספר השיחות תש"ד עמ' 30)

ממעייני החסידות
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חצי קדיש, ברכו.
דרבנן,  וקדיש  משניות  אומרים  (רח"ל)  האבלים 
אך אין אומרים עלינו [עתה, אלא רק אחר ההקפות 

כדלהלן]10.
לאחר מכן – קידוש והתוועדות11.

עליכם"  "שלום  בלחש:  תחילה  אומר  [המקדש 12 
ו"אשת חיל"] סדר הקידוש – אומרים בלחש: "מזמור 
לדוד", "דא היא סעודתא". ומתחיל בקול: "אתקינו" 
דיום-טוב13, "יום השישי ויכולו", ונוסח הקידוש דיום-
"שהחיינו"  שבירכו  (נשים  "שהחיינו"  ומברכים  טוב, 

בשעת הדלקת 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 עצמו14.
בשמחת-תורה היה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מסיר 
ההגבלה  את  בלבד!]  וכהוראת-שעה  [לפעמים, 

שהטיל על שתיית 'משקה'15.
מנגנים ביום זה ניגון 'ארבע בבות'16.

10) ’אהלי ליובאוויטש' עמ' 139, ועיי"ש בטעם הדבר.
ההקפות  לעריכת  רבה  כהכנה  ומתוועדים  וטועמים,  מקדשים   (11
בשמחה. וראה ’אוצר' עמ' שעא. ’אהלי ליובאוויטש' שם (ולהלן עמ' 141
אודות   151 עמ'  ולהלן  מעריב,  לפני  אף  בחו"ל  בשמע"צ  קידוש  אודות 

חשיבות ההתוועדות אף יותר מההקפות עצמן, עיי"ש).
(=ב'שעה בארה"ק   6:40 השעה  לפני  לקדש  מנהגנו  שאין  לזכור  יש 
שביעית', ראה שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סי' קמא. ’התקשרות' גיליון 

שעט עמ' 16).
המובא  ראה  הביתה,  לכניסה  שייכים  חיל"  ו"אשת  עליכם"  ”שלום   (12
או  אחר  בבית  סעודתו  שסועד  מי  אך  ז-ח,  ס"ק  רסב  סי'  בכף-החיים 
בביהכ"נ, מסתבר שהמלאכים באים איתו לשם. האמירה בלחש – ספר-

המנהגים עמ' 28.
13) ’אתקינו' דשבת, נשמט מההוראה שבספר-המנהגים (עמ' 28 ועמ' 
56. וצ"ע שבשחרית אומרים אותו בר"ה, שם עמ' 57 הע' 8, ומשם נלמד 
עמ'  ג-ד  חלק  אדמוה"ז  לשו"ע  בהוספות  הכוונה  זו  כנראה  ביו"ט –  גם 
”על  למשל  כי  סעודתא",  היא  ב"דא  שנכלל  לומר  ודוחק   .28 הע'   1319
נזכר   – בסידור  ומודגש  בקול  שנאמר  אלא  הפסוק,  סיום  שהוא   – כן" 
דיו"ט  ’אתקינו'  מאידך,  ב"זכור").  נכלל  ולא  שחרית,  בקידוש  במפורש 
שם  נוסף  ורק  בשבת,  שלילה  כל  ללא  הקידוש  לפני  בהגש"פ  מופיע 
לאח"ז: ”כשחל יו"ט בשבת אומרים תחילה ’יום השישי'". וע"ע. וכן כתב 

לנו הרה"ח רי"ל שי' גרונר שאומרים אותו.
14) לקו"ש חי"ט עמ' 371, וש"נ בהערה 6. וראה בזה ’אהלי ליובאוויטש' 

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

ומהם ב'יחידות' שנדפסה בקובץ היכל-מנחם כרך ג עמ' רנח.
16) 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.

סדר הקפות
בקריאתם  (ומכבדים  בפסוק  פסוק  הראת"  "אתה 

אנשים שונים17), ולאחר מכן אומרים "אב הרחמים".
להוסיף  דורנו  נשיא  כ"ק  מורה  היה  מכן18  לאחר 
פסוקים שונים לפי צורך השעה והעניין, כגון (פסוק 
זרעך...  "והיה  השנים):  במשך  קבע  דרך  שנעשה 
את  "הושיעה  כח,יד);  (בראשית  ובזרעך"  ופרצת... 
עמך..." (תהילים כח,ט); ולפעמים: "הנני מביא אותם 

מארץ צפון..." (ירמיה לא,ז) 19.
אמירת 'אתה הראת', 'אב הרחמים' והפסוקים הנ"ל 
– שלוש פעמים, ורק לאחר 'אב הרחמים' [וההוספות] 

פותחים את ארון-הקודש39.
את  ומקיפים  ספרי-התורה 20,  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-הקודש 21.
את  להסיר  המקפידים  הנהגת  את  שלל  הרבי 
בחששם  הריקודים,  לקראת  מספרי-התורה  הכתרים 

שמא יפלו22.
בפסקה "עוזר דלים" אמר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, 
לתיבת  "עוזר"  תיבת  בין  קצת  להפסיק  שצריך 

"דלים"23.
לבד,  להקפות  הולכים  אין  (רח"ל)  האבלות  בשנת 

אלא בליווי24.
ניגונים  הם  ההקפות  בשעת  המושרים  הניגונים 
קבועים מדור ודור. ומהם: "וכל קרני רשעים אגדע"25; 

17) המנהג בבית-הרב למכור פסוקי ’אתה הראית', ולכבד בפסוק ראשון 
ואחרון, ולפעמים [ב]פסוקים נוספים, את כ"ק האדמו"ר. בליל שמחת-
תורה, ההכנסה היא לטובת ישיבת ’תומכי תמימים', וביום שמחת-תורה 
’מרכז לעניני חינוך' ו'מחנה ישראל' – ספר  ההכנסה לטובת המוסדות 

המנהגים.
18) כן מפורש בסה"ש תש"נ ח"א עמ' 60, ודלא כמ"ש בסידורים שונים 

שנדפסו לאחרונה.
19) ’אוצר' עמ' שנד-שנו.

20) להעיר מ'שערי הלכה ומנהג' יו"ד סי' קיח, אודות מה שנהגו בכמה 
בתי-כנסת להשאיר ס"ת שא"א לתקנם ’בשביל הקפות', עיי"ש.

21) לוח כולל-חב"ד.
ד'כתר  העניין  שעיקר  רנו,ב)  (ח"ג  בזוהר  המפורש  על-פי  ובפרט   (22
על  זה  עניין  נמשך  ומשמחת-תורה  דווקא,  בשמחת-תורה  שייך  תורה' 

כל השנה – התוועדויות תשמ"ג ח"א עמ' 308.
23) סה"ש תש"ד עמ' 31, ושם נתבאר.

 – ’תורת-מנחם  שנח.  עמ'  ’אוצר'  וראה   .78 עמ'  ספר-המנהגים   (24
מנחם-ציון' ח"א עמ' 227.

25) ספר-הניגונים ח"ג ניגון קסא.



17

לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש

כ"ב בתשרי, שמיני-עצרת
ושמחת-תורה1

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לא נהג להדליק נר בכל
יום שמזכירים בו נשמות2.

ושל  שבת  של  נר  'להדליק  ברכת  נרות:  הדלקת 
יום-טוב' ו'שהחיינו'.

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

אחרי שמחת-תורה3.

(ללא  בסוכה  ואוכלים  מקדשים  שמיני-עצרת.   – ש"ק  חו"ל:  לבני  (1
חוץ  מים  משתיית  אף  (ונזהרים  וביום  בלילה  בסוכה')  ’לישב  ברכת 
אין  בשחרית –   והקפות.  קידוש  מעריב –   לאחר  ש"ק  בליל  לסוכה). 
תעשר',  ’עשר  ראה:  בפ'  קוראים  בראשון  ס"ת,  ב'  מוציאים  הקפות. 
ולישראל  ככלות...  ”ויהי  הפטרה:  השמע"צ'.  ’ביום  המפטיר:  ובב'  ח"ק, 
נשיאת  גשם,  תפילת   – במוסף  נשמות.  הזכרת  פורקן.  יקום  עמו". 
כפיים. אחה"צ, ערב יום הקריאה, קוראים שמו"ת כל פרשת ברכה עם 
טבת).  ד'  יום  והיום  פה,  סי'  ח"ה  ומנהג'  הל'  (’שערי  דש"ת  ההפטרה 
במנחה קוראים בפ' ברכה. לפנות ערב  נפרדים מהסוכה (ואוכלים או 

שותים משהו).
יום ראשון – שמחת-תורה. ערבית  של יו"ט, ותודיענו, ק"ת. בהדלקת 
הנרות: להדליק נר של יו"ט ושהחיינו. קידוש יקנה"ז. הקפות כדאתמול. 

שחרית: נשיאת כפים בחזרת הש"ץ, הלל שלם, ק"ת, קידוש והקפות.
בשיעורי חת"ת אומרים היום את כל פרשת ברכה (בלבד  – זו כנראה 

ההוראה הקבועה, ראה ’אוצר' עמ' שצב).
’ראשון'  היום  אומרים  חת"ת  של  חומש  בשיעור  חג.  אסרו   – שני  יום 

ו'שני' דפ' בראשית (ס' המנהגים עמ' 19).
2) ’המלך במסיבו' ח"א עמ' שכא. המנהג שנשלל היה, במקורו, להדליק 
[וכיום  שבת  בערב   – בשבת  חל  ואם  ביום-טוב,  ’יזכור'  אמירת  לפני 
’אוצר מנהגי חב"ד'  נוהגין העולם להדליקו תמיד לפני כניסת החג] – 
עמ' רכד. אבל בערב יום-הכיפורים (שאומרים בו ’יזכור'), מדליקים נר 

נשמה.
3) ’אוצר' עמ' שסג, אך לא ברור אם היתה הוראה כלשהי בנדון (וראה 
אודות ”מנהגי ביהכ"נ של הרבי" ב'התקשרות' גיליונות: תכח,תלד,תלט), 
וכן לא הזכיר שם מה עשו בס"ת. אכן בס' ’מאוצר המלך' ח"ב עמ' 90
של  הכללי  תורה  הספר  למעיל  בקשר  הוראות  ובו  כי"ק  צילום  נדפס 
ילדי ישראל, ובין השאר: ”ציור על המענטעלע [=המעיל], הן על הלבנה 
[לחודש תשרי] הן על דתכלת [לכל ימות השנה]", וצייר שם את צורת 
לוחות-הברית, ורשם את מידותיהן ואת הכיתוב עליהן. – הרי שהרבי 

'פתח  אומרים  אבל  'הודו',  אומרים  אין  מנחה: 
אליהו'.

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

ויותר משמחת יום-טוב סתם4.
הזהיר כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע בשם אביו כ"ק 

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

זה על-ידי הריקודים"5.
לבתי-כנסיות,  בתהלוכות  ללכת  הנהיג,  הרבי 
וגם לאלה שבשכונות מרוחקות, כדי לשמח יהודים 

בשמחת החג6.

תפילת ערבית
בנעימת התפילה ביום זה אין משנים כלום לנעימת 

הימים הנוראים7.
וממשיכים  לדוד'  'מזמור  מתחילים  שבת:  קבלת 
כבכל שבת. בפיוט 'לכה דודי' אומרים "גם בשמחה 

ובצהלה" ואין אומרים "ברינה"8.
יום-טוב9.  של  ערבית  ברכו,  קדיש,  חצי  כגוונא, 
ויכולו, ברכת מעין שבע, קדיש שלם. מזמור לדוד, 

מאשר את המנהג האמור, עכ"פ בקשר למעיל הספר תורה.
7-166 עמ'  חי"ד  לקו"ש  וראה  שמח"ת,  מנהגי   – ספר-המנהגים   (4
ראה  ושמח"ת,  שמע"צ  בימי  השמחה  סגולת  אודות  שם.  ובהערות 
ד,  גיליון  ליובאוויטש',  ’אהלי  בקובץ  נשיאינו  רבותינו  מדברי  המלוקט 

עמ' 134 ואילך.
5) ספר-המנהגים. וע"ע ’אוצר' עמ' שסב. ’אהלי ליובאוויטש' עמ' 146.

גם  (נדפס  אדמוה"ז  סידור  לשון  וראה  וש"נ.  שנט,  עמ'  ’אוצר'  ראה   (6
בסידורי תהילת ה') לפני ’אתה הראית'.

7) ’אהלי ליובאוויטש' עמ' 156.
8) ספר-המנהגים עמ' 26.

בזה  הדעות  ראה  שמיני-עצרת,  במקום  הסוכות'  ’חג  והזכיר  שכח   (9
בנטעי-גבריאל, סוכות פרק פא ס"ב ובהערות, ולמעשה אינו חוזר, ואם 

יכול – בתפילות היום – יכוון לצאת בשמיעה מהש"ץ.

להערות ומראי המקומות במלואם - ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד' מאת הרב יוסף-שמחה גינזבורג

קונים בהקפה
פעם לפני הקפות קרא הרבי הרש"ב לסוכן אחד, 
הסביר  ה'סוכן'.  ענין  מהות  את  להסביר  וביקשו 
האיש כי הסוכן מביא סחורה מהעיר הגדולה ומוכר 
אותה לקמעונים באשראי, וכאשר סוחר משלם בעד 
הסחורה – הוא נותן לו סחורה מחדש בהקפה. סיכם 
התשלום  לאחר  כן.  אכן  ואמר:  הדברים  את  הרבי 
ראש-השנה,  אלול,  חודש  של  ה'  בעבודה  במזומן 
בית- שמחת  יום-הכיפורים,  ימי-תשובה,  עשרת 
השואבה ושמיני-עצרת – אפשר ללכת ל"הקפות" – 

לקחת עוד ”סחורה" בהקפה.

(ספר-השיחות תש"ה עמ' 57)

מי כעמך ישראל
של  התוועדות  בעת  פעם  אמר  הריי"צ  הרבי 

שמחת-תורה:
חדש  מראש   – הנהגתנו  לכאורה  היא  תמוהה 
בימים- יותר;  מוקדם  שעה  חצי  הרי  קמים  אלול 
שכולם  כך  צמים,  ימי-תשובה  ובעשרת  הנוראים 
עייפים וחלשים לאחר שלא אכלו ולא ישנו. כשמגיע 
וללכת  סעודה  לעשות  היו  צריכים  שמחת-תורה 

לנוח. אך מה עושים תחת זאת – מתחילים לרקוד!
מצורכי  הוא  שוכח  רוקד  היהודי  כאשר  אלא, 
כל  והרוחני.  הגשמי  וממצבו  שלו  והשינה  האכילה 
שהקב"ה  היום,  ששמחת-תורה  הוא  יודע  שהוא 
שמח עם התורה, ושגם לו הרשו לשמוח עם התורה, 

ממילא הוא שמח... 
שהשמחה  ככל  העולם,  בדרך  ואמר:  הוסיף  ועוד 
שבעת  בשמחת  וכמו  והולכת,  נחלשת  היא  נמשכת 
ימי המשתה – ביום הראשון השמחה גדולה במיוחד 
בדיוק  כאן  ואילו  ליום.  מיום  ונחלשת  הולכת  והיא 
שמחים  ותשרי  אלול  עבודת  כל  לאחר  להיפך: 

ורוקדים בשמחה הכי גדולה... 
ויודע  ילדיו  את  הרי  מכיר  הקב"ה  מה?  אלא 
שבוודאי יקיימו את דבריו... אם כן – היה צריך כבר 
לרחם עליהם ולגאול אותם מן הגלות על-ידי משיח 

צדקנו.

(ספר-השיחות תרצ"ו עמ' 312)

סכנת-נפשות!
בשמחת-תורה בשנת תרצ"א, בהיות הרבי הריי"ץ 
על  ההקפות  שלפני  ההתוועודת  בעת  קם  בריגה, 
כל  של  גופו  אצלי  יקר  רם:  בקול  והכריז  רגליו 
יהודי, ולכן הנני מודיע: אם ישנו כאן מי שאינו מניח 
תפילין או שאינו שומר טהרת-המשפחה – שלא יהיה 
בהקפות שלי. הדבר מסוכן עבורו, ועם סכנת נפשות 
ומי  ושלם.  בריא  מכאן  שיילך  עדיף  משחקים.  לא 
כפי  להתנהג  עצמו  על  יקבל  בוודאי   – כאן  שנשאר 

שצריך. 
בקהל  רבים  קיבלו  הרבי,  של  מדבריו  כתוצאה 
על עצמם לשמור מאותו יום והלאה על שתי מצוות 

אלו. 
לאחר מכן הגיע אחד החסידים ואמר לרבי שהוא 
הן  להקפות,  שנשארו  הנשים  של  שליח  בתור  בא 
ומעידות  אזהרתו,  את  ששמעו  לרבי  למסור  בקשו 
בהקפותיו  נוכחות  להיות  להן  שמותר  עצמן  על  הן 

של הרבי. 
שיש  שאלו  ברכתו,  את  להן  למסור  ביקש  הרבי 
להן ילדים – שיזכו לגדלם, יחד עם בעליהן, לתורה 
 – ילדים  להן  שאין  ואלו  טובים;  ולמעשים  לחופה 
שה' יתברך ישמח את לבן ואת לב בעליהן בילדים 

בריאים וטובים.

מערבים ירק בבשר
אדמו"ר  כ"ק  נכנס  שמיני-עצרת  בליל  פעם 
האמצעי לסוכה וקרא שם קריאת-שמע שעל המיטה. 
לאחר שקרא את שלוש הפרשיות הראשונות, נאחז 
בסרעפי מחשבותיו וכך ישב עד אור הבוקר. כאשר 
ידיו,  את  הרבי  נטל  השחר,  האיר  שכבר  הבחין 

וכאשר עיניו זולגות דמעות, אמר: 
כל  לאו   – גליות  של  שני  ויום-טוב  שמחת-תורה 
מוחא סביל דא. לעתיד-לבוא, כאשר יבוא המשיח, 

יכירו ויידעו את מעלתם, ואז יתגעגעו אליהם. 
אכן  ארץ-ישראל  בני  ועל  באמירה:  סיים  והרבי 
יש לרחם, הם מערבים באטשווענע (= מין ירק) עם 

בשר.

(ספר השיחות תרצ"ו עמ' 302)
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