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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

ראיתי זה עתה העתקת מכ' כ"ק מו"ח אד"ש אליהם... ואיני רואה כל מקום לספק 
איזה עבודה הטיל עליהם ומברכם שיצליחו בזה. 

מה שאין לו חיות בזה, הרי ידוע מה שכתוב בכמה מקומות בדא"ח שציווי ומצָוה הוא 
לשון צוותא והתקשרות, שמתקשר על־ידי קיום הציווי ַּבְמַצֶוה, וכאשר נשמה פרטית 
אפשר לה להתקשר בנשמה הכללית שלה על־ידי־זה, אין לך המשכת חיות גדול מזה 

וגם אם לעת־עתה אין נרגש בכוחות הנפש הבהמית אין זה משנה הענין.
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

י"ג תשרי - יום הילולת כ"ק אדמו"ר מהר"ש

הנהגה",  "בעל-שם'סקע  הייתה  מהר"ש  אדמו"ר  של  שהנהגתו  נשיאינו,  רבותינו  דברי  ידועים 
כלומר, הנהגה שאין לה אחיזה בדרכי הטבע...

נשיא  של  מברכתו  )כתוצאה  בזה  וכיוצא  בנים,  לו  נולדו  עשיר,  נעשה  שיהודי  מראים  ...כאשר 
יכול להיות הדבר בב' אופנים: א( על-ידי הלבשה בדרכי הטבע – נתינת עצה בענייני  הדור( – 
המסחר, או הוראה להתנהג כעצתו של רופא בנוגע לזרעא חייא וקיימא, וכיוצא בזה. ב( "בעל-

שם'סקע הנהגה", "לכתחילה אריבער", הנהגה שאין לה אחיזה בדרכי הטבע – "כי הוא אמר ויהי 
הוא ציווה ויעמוד"!

או  מחר  זאת  שישמע  )או  מהר"ש  אדמו"ר  של  ההילולא  יום  הוא  שהיום  שומע  יהודי  ...כאשר 
ענייני  בכל  לעסוק  מיוחדים  כוחות  ניתנים  שבו  המסוגל  הזמן  שזהו  לדעת  עליו   – מחרתיים( 
התורה ומצוותיה )כפי שמבקש ממנו ומפציר בו אדמו"ר מהר"ש...( באופן ד"לכתחילה אריבער".

)משיחת י"ג תשרי תשד"מ; התוועדויות תשד"מ כרך א' עמ' 150-151 - בלתי מוגה(

ות"ח  הנ"ל  שלאחרי  מכתבו  נתקבל  ]זה־עתה[  ז"ע 
מחזרת  טובות[  ]=הבשורות  הבשו"ט  על  חן[  ]=ותשואות 
כמה מהת' שי'. כן ימשיך לבש"ט ]=לבשר טוב[ בענין ביה"ס 

]=בית־הספר[ הלוך והוסיף וכן בשאר הענינים.
הבע"ל  תשרי  בחודש  כאן  ביקור  דבר[  ]=על  ע"ד  לכתבו 
בניגוד  זה[  ]=שהרי  שה"ז  תמיהני   - לטובה[  עלינו  ]=הבא 
לתוכנו הפנימי והעיקרי דמכתביו. ביה"ס שע"ש ]=שעל שם[ 
כ"ק מו"ח אדמו"ר זקוק לשמירה ולטיפוח מיוחד דוקא עתה.

בעתיד  גם  ובודאי  מהמשוער.  ולמעלה  בזה  הצליח  בעבר 
יהי' כן באם יעשה מצדו את כל התלוי בו. ואיך ינעם לו לבוא 
לכאן להשתטח על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר ולומר לו שלמרות 
שליחותו בקודש בבי"ס אהלי"י ]=בבית ספר אהלי יוסף יצחק[ 

נטש הכל בשעה מיוחדת זו ונסע לכאן!

לא לנטוש!

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
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סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.425.295.506.489.3212.2712.576.13.96.38ו', י"ב בתשרי 

4.435.305.516.499.3312.2712.576.12.66.37ש"ק, י"ג בתשרי 
4.445.305.526.499.3312.2712.576.11.46.36א', י"ד בתשרי

4.445.315.526.509.3312.2712.576.10.36.35ב', ט"ו בתשרי 
4.455.325.536.519.3312.2712.576.09.16.33ג', ט"ז בתשרי 
4.465.325.546.519.3312.2612.566.07.96.32ד', י"ז בתשרי 

4.465.335.546.529.3412.2612.566.06.86.31ה', י"ח בתשרי 
4.475.345.556.539.3412.2612.566.05.66.30ו', י"ט בתשרי 



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 
בהתרחבות  או  בפרישות  נשיאינו,  רבותינו  הנהגות  בין  ההבחנה 
בעניין  ואילו  בפרישות,  לנהוג  יכול  לעצמו  רק  מכך:  ההוראה   •
ההתעסקות עם הזולת, יש להשתדל ולפעול מבלי לחשוש לישות או 

לעניין לא רצוי • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

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

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

ההסתלקות, הובנו הדברים.
- סיפור זה שמעתי מהסבתא )הרבנית שטערנא 
שכבר  לאחרי  מו"ח(  אדמו"ר  כ"ק  אם  נ"ע,  שרה 
חלפו ארבעים שנה )!( מאז ההסתלקות, ואף־על־
פי־כן, סיפרה זאת באופן שהיה ניכר פחד בדבריה!

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

בעל ייסורים גדול...[, מכל מקום, תמיד היה חיוך 
נסוך על פניו, וגם בחיי אביו אדמו"ר הצמח צדק 
משאר  )“ָאנגעצויגן"(  מתוח  פחות  המהר"ש  היה 
הכול,  על  אימה  מטיל  היה  זאת,  ולמרות  אחיו, 
אף על הילדים – דבר שנעשה שלא בהשתדלותו, 
אלא  פניו,  על  נסוך  חיוך  היה  עצמו  מצד  שהרי 

בדרך ממילא.
גם על הגויים היה אדמו"ר מהר"ש מטיל אימה. 
ויצאו  אחת,  לעיר  במרכבה  פעם  שנסע  ומעשה 
הגיעה  וכאשר  ומלח,  בלחם  לקראתו  העיר  זקני 
המרכבה ונראו פני קדשו – ברחו כולם מרוב פחד!
מאמר  מהר"ש  אדמו"ר  אמר  שעה  באותה 

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

הוא בדוגמת ההפרש בין רצון לעונג:

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.

דבר מלכות
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פועל  שהרצון  אלא  מקיפים,  כוחות   – שניהם 
פועל  העונג  ואילו  ברעכט"(,  )“רצון  שבירה 

המשכה וקירוב )“עונג ציהט צו"(.
בדוגמת  הוא  מהר"ש  אדמו"ר  ובנדון־דידן: 
אדמו"ר  ואילו  אימה,  מטיל  היה  ולכן  הרצון, 

)מוהרש"ב( נ"ע הוא בדוגמת התענוג.

ג
במאמר הנ"ל4 ישנו חידוש – שבו מבואר שעניין 

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

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

ולהתלבש בעולם כדי לבררו.
הגשמי  מהדבר  שפורש  אף־על־פי  אמנם, 
הקב"ה  ש"אין  זה  מצד  מקום,  מכל  אותו,  ודוחה 

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.

מקפח שכר כל בריה"7, הנה גם על־ידי הפרישות 
ולא  הגשמי,  בדבר  ועליה  בירור  נעשה  והדחייה 
נעשית  והדחייה  הפרישות  שעל־ידי  אלא  עוד 

עליית הדבר הגשמי למקום נעלה יותר – למקום 
שלמעלה מהתלבשות. וכל זה – נוסף לכך שעל־

ידי הפרישות והדחייה מיתוסף במעלת האדם.
תעשה:  לא  למצוות  בנוגע  מצינו  זה  דרך  ועל 
בדרך כלל מבואר שעניין הזיכוך והעלייה נעשה 
בדבר  שמתעסקים  היינו,  עשה,  מצוות  על־ידי 
ולהעלותו. אבל במקומות ספורים בדא"ח  לזככו 
נתבאר שגם על־ידי מצוות לא תעשה נעשה עניין 
ולא  “ישב  חז"ל9  מאמר  יתפרש  ובזה  זיכוך8.  של 
עבר עבירה כו' כעושה מצוה". וכן הוא גם בעניין 

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

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

מצד בחינת החכמה11.

ד
 על־פי זה יש לבאר מה שמצינו חילוקי הנהגות 

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.

גם על הגויים היה אדמו"ר מהר"ש מטיל אימה. ומעשה 
שנסע פעם במרכבה לעיר אחת, ויצאו זקני העיר לקראתו 
בלחם ומלח, וכאשר הגיעה המרכבה ונראו פני קדשו – 

ברחו כולם מרוב פחד!
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היתה  שהנהגתם  צדיקים  שיש  הצדיקים,  בעבודת 
באופן של פרישות מהעולם, ויש צדיקים שהנהגתם 

בענייני העולם היתה באופן של התרחבות.
עצה  שקיבל  החסידים  שאחד  הסיפור  ובהקדם 
ובידעו  על־ידה.  ונתעשר  מהצמח־צדק  ברכה  או 
בבירור שנתעשר מהעצה והברכה של הצמח־צדק, 

לצמח־צדק  להודיע  לליובאוויטש  בנוסעו  הנה 
עגלה   – מתנה  לצמח־צדק  הביא  הצלחתו,  אודות 
“ַא  )“ַא שליטן",  ללא גלגלים שמחליקה על השלג 
סלעד"12(, נאה ומהודרת בכל מיני הידורים. ואמר 
הצמח־צדק: אני – איני צריך לכך, תן זאת לבני – 

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

לבנו?
ובפרטיות יותר:

יש   – מיותר  והוא  צורך  בו  שאין  שדבר  ידוע 
שרואים  וכפי  מקלקל.  שהוא  כיון  ממנו,  להימנע 
יותר  ארוך  הוא  הלבוש  הלבושים, שכאשר  בעניין 

מדי, הרי זה מעכב ומונע את ההילוך.
שההתחכמות   – עסק14  לבעלי  הוראה  וזוהי 
בעניין הפרנסה היא מקלקלת. כלומר: לא זו בלבד 
שאין צורך בהתחכמות, כמו שכתוב15 “לא לחכמים 
אינה  הפרנסה  בחכמת  היינו, שההתחכמות  לחם", 
הוי'"16,  ב"ברכת  תלויה  שהפרנסה  כיון  מועילה, 

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

התוועדויות 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.

אלא עוד זאת, שריבוי ההתחכמות הוא גם מקלקל.
היא  שהעיקר  אמת  הן  לחשוב:  יכולים  לכאורה 
תעשה"17,  אשר  בכל  אלקיך  ה'  “וברכך  ה',  ברכת 
אשר  “בכל  להיות  שצריך  כיון  אף־על־פי־כן,  אבל 
תעשה", ובשביל זה צריך להשתמש בעניין השכל 
ומוכרחת  השייכת  במידה  פנים,  כל  על  במקצת 

לעשייה – מה כבר עלולה להזיק ריבוי ההתחכמות. 
רק  )לא  ההתחכמות  שריבוי  לידע  צריכים  ולכן, 
התחכמות  לפרנסה.  מקלקל  אלא(  מועיל,  שלא 
במידה הדרושה – מועילה, אבל ריבוי ההתחכמות 
שכאשר  בהר,  העולה  וכמשל  לפרנסה.  מקלקל   –
לובש לבוש ארוך יותר מדי, הרי לא זו בלבד שאינו 
מועיל, אלא גם מקלקל18, ולפעמים הרי זה מקלקל 

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

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

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

צריכה להיות ההנהגה באופן של התרחבות.
היתה  מהר"ש  אדמו"ר  של  שהנהגתו  וכידוע 

17( פ' ראה טו, יח.
18( ראה לקו"ת תצא לז, ג. ובכ"מ.

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

שאינו מועיל, אלא גם מקלקל
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בהתרחבות גדולה19. ולדוגמא: קופסת הטבק שלו 
)גם  תשמיש  כלי  ושאר  המזלג  וכן  מזהב,  היתה 
הדברים שאין להזכירם בשבת( היו עשויים מזהב.

התרחבות  של  באופן  הנהגתו  היתה  כן  וכמו 
נוסע  היה  שנה  בכל  שכמעט   – הנסיעות  בעניין 
וסדר  בשנה.  פעמיים   – ולפעמים  לחוץ־לארץ, 
הנסיעה היה באופן שהרכבת היתה ממתינה עבורו.
תחנת־ היתה  לא  עצמה  ליובאוויטש  בעיירה   –
רכבת, והיו צריכים לנסוע במרכבה לתחנת־הרכבת 
אדמו"ר  היה  ולפעמים  סמוכה.  בעיירה  שהיתה 

מהר"ש מתאחר, והרכבת היתה ממתינה עבורו.
פעם הגיע לתחנת הרכבת פקיד חדש, שלא ידע 
אודות הסדר שצריכים להמתין לרבי מליובאוויטש, 
וכשהגיעה השעה המיועדת לנסיעת הרכבת, שרק 
להמתין  מבלי  לדרכה,  יצאה  והרכבת  שריקה, 
יצאה  שהרכבת  לאחרי  שהגיע  מהר"ש,  לאדמו"ר 
לדרכה, והוצרך לנסוע ברכבת אחרת. כעבור ימים 
אחדים, הגיעה פקודה מהממשלה לפטר את הפקיד 
הנ"ל20. – הם לא ידעו מדוע הם מפטרים אותו; הם 
תלו זאת בטעמים אחרים, אבל האמת היא שסיבת 
אדמו"ר  על  המתין  שלא  בגלל  היתה  פיטוריו 
מהר"ש, שכן, הרכבת כולה )עם כל הנוסעים שבה( 
היא בשביל הרבי מליובאוויטש, ואם לא ממתינים 

עליו – אזי אין נתינת־מקום עבור הפקיד!...

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

חכם מתיר את הנדר.
והעניין בזה:

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

19( ראה גם בהנסמן בסה"ש תרפ"ט ע' 38 הערה 13.
20( ראה "רשימות" חוברת ח ע' 12. וש"נ.

צדיקים?
ההנהגות  שחילוקי  לעיל  המבואר  לפי  ואפילו 
הרי   – הדור  מצד  הצורך  לפי  היו  הצדיקים  אצל 
עניין של פרישות שלמטה מהעבודה על־פי תורה 
אפילו  צדיקים  אצל  שייך  לא  הבירורים,  בעניין 

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

)ענינו של החכם שמתיר את הנדר(.

ו
 ההוראה מהנ"ל בעבודה:

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

אויפטָאן"( – אזי בודאי יתוסף אצלם ישות.
– ועל דרך הידוע ששקר מצד עצמו אין לו קיום, 
זה שמעורב בו קצת  והקיום שלו הוא רק על־ידי 
שיפעלו  זה  שמצד  דידן,  בנדון  כן  וכמו  אמת21. 
משהו על הזולת, שזהו רצון הבורא, יתוסף אצלם 

ישות.
כדבעי,  הזולת  עם  לעסוק  יכולים  שאינם  וכיון 
– רוצים  ישות מזה  היינו, באופן שלא תהיה להם 
הם לפרוש לגמרי מההתעסקות עם הזולת )על דרך 

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

להשתדל להתעסק ולפעול על הזולת.
שכאשר  הסדר  היה  האמצעי  אדמו"ר  אצל   –
לבתיהם,  מליובאוויטש  חוזרים  היו  החסידים 

21( ראה סוטה לה, רע"א. הובא בפרש"י עה"ת שלח יג, כז. זח"א 
ב, ב.
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וחוזרים  שבינתיים  בעיירות  בדרכם  מתעכבים  היו 
החסידים  אחד  בליובאוויטש.  ששמעו  המאמרים 
בפני  פעם  התאונן  בטוב,  המאמרים  חוזר  שהיה 
ישות בגלל חזרת  אדמו"ר האמצעי, שמיתוסף אצלו 
המאמרים, ובגלל זה רוצה להפסיק לחזור המאמרים. 
ַא  ווערן  זָאל  דיר  “פון  האמצעי:  אדמו"ר  לו  וענה 

ציּבעלע, און חסידות זָאלסטו חזר'ן"22.
בנוגע  רק  הם  החשבונות  שכל  המענה,  ופירוש 
לעצמו, אבל כאשר הדבר נוגע אל הזולת, ולדוגמא, 
אין  ברבים23,  חסידות  חזרת  אודות  מדובר  כאשר 

22( ראה גם תורת מנחם – התוועדויות ח"י ע' 272. וש"נ.
23( חסר איזה תיבות במעלת העניין )המו"ל(.

לחזור  צריכים  אלא  שלו,  החשבונות  את  לעשות 
שלא  בלבד  זו  לא  ואז,  הזולת,  עם  ולפעול  חסידות 

יהיה קלקול, אלא אדרבה כו'.
וזהו העניין שחכם מתיר את הנדר – שכאשר ישנו 
עניין של נדר, ולדוגמא, שרוצה לפרוש את עצמו כיון 
הנדר,  את  החכם  לו  מתיר  אזי  ישות,  מפני  שחושש 
לחשוש  לו  ואין  עצמו,  את  לפרוש  צריך  אינו  ולכן 

מעניין בלתי־רצוי, כיון שאתהפכא חשוכא לנהורא.

  )משיחת ש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי ה'תשכ"ט.
תורת מנחם כרך נד עמ' 92(

הסובבים  על  אימה  מטיל  היה  מהר"ש  אדמו"ר 
נסוך  היה  תמיד  ייסורים  בעל  שהיה  למרות  אותו. 
חיוך על פניו, והאימה שהטיל הייתה בדרך ממילא, 

וללא השתדלות מצדו.
שההבדל  אצלו  שמונח  פעם,  אמר  הקודם  הרבי 
בין הרבי המהר"ש לרבי הרש"ב הוא בדוגמת ההבדל 
הרצון  אך  מקיפים,  כוחות  שניהם  לעונג:  רצון  בין 
פועל שבירה, והעונג פועל המשכה וקירוב. אדמו"ר 
המהר"ש היה בדוגמת הרצון, ולכן היה מטיל אימה, 

ואילו האדמו"ר הרש"ב היה בדוגמת התענוג.
הגיע  ופעם  מוטלת,  אימתו  הייתה  הגויים  על  גם 
ומלח,  בלחם  לקראתו  העיר  זקני  ויצאו  אחת  לעיר 
פחד.  מרוב  כולם  ברחו   – מרכבתו  הגיעה  וכאשר 
באותה שעה אמר מאמר חסידות על הפסוק “ברוך 

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

בעולם בכדי לבררו.
אך למרות הפרישות מהדבר הגשמי, הנה הגשמי 
למעלה   – יותר  נעלה  למקום  ומתעלה  מתברר 

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

שאינו מנגד לו, ואדרבה, הוא נהפך לטוב.
צדיקים,  אצל  הנהגות  חלוקי  יובנו  זה  פי  על 
פרישות  של  באופן  הייתה  שהנהגתם  צדיקים  שהיו 
מהעולם, והיו שהנהגתם הייתה באופן של התרחבות.
יקרה  מתנה  קיבל  צדק  הצמח  אדמו"ר  לדוגמה, 
להעבירה  וציווה  ברכתו,  בזכות  שהתעשר  מחסיד 
לבנו האדמו"ר מהר"ש, באמרו “איני צריך לכך". באם 
אינו צריך לכך, סימן שזהו דבר מקלקל, 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 
שהם למעלה מעניין הבירורים, הנה הנהגת הצדיקים 
למעלה  היותם  בגלל  הייתה  פרישות  של  באופן 
מענייני העולם, ובזה גופא ישנן ב' מדרגות, בהתאם 
לצורך הדור: מצד בחינת בינה שזהו עניין הנדרים, או 

מצד בחינת חכמה שהחכם מתיר את הנדר.
על  להשפיע  החוששים  ישנם  זה:  מכל   ההוראה 
ישות. הנה בנוגע לעצמו  יתוסף אצלם  הזולת שמא 
להתחשב  אין  לזולת  בנוגע  אבל  לחשבון,  מקום  יש 
כלל. כשרוצה לפרוש מפני הישות – החכם מתיר את 

הנדר, והדבר ייהפך לטוב.

סיכום
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 מיהודי נתבעות 

תנועות הפוכות
לפעול לקירוב הגאולה מתוך רצון פנימי

לעתיד לבוא, יהיו שני הקווים גם יחד... ב' העניינים: “תלמידי חכמים אין להם מנוחה" היינו עניין של רצון 
ומרוצה תמידיים, ו"ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים" – עניין של עונג...

מצד אחד צריך להיות עניין “את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח כו' כי לישועתך קיווינו כל היום", אשר 
עניין “קיווינו" משמעו תקווה ושאיפה, העדר המנוחה; האדם אינו יכול לנוח ולשקוט כל זמן שמשיח אינו 

בא!
ולכן הוא עושה את כל העניינים המקרבים את הגאולה לא באופן של לצאת ידי חובתו, אלא מתוך רצון, 

רצון פנימי ורצון אמיתי.
וביחד עם זה, ישנו גם עניין העונג – כי “טועמיה חיים זכו": על־ידי לימוד החסידות, לימוד תורתו של 
משיח, שהטעימה מתורתו של משיח היא על־ידי תורת הבעל שם טוב, ובאופן ד"יתפרנסון מיניה", עד שזה 

נעשה לו מזון ודם ובשר כבשרו – הרי זה עניין של עונג אמיתי.
ושתי התנועות הללו נתבעות מיהודי ביחד, למרות היותם שני הפכים!

כי עניין “אין להם מנוחה" פירושו שאין להם מנוחה אפילו לרגע, אלא הם בעלייה והליכה מתמדת
]שהרי ישנו עניין של מנוחה ברגע אחד, על־דרך המסופר בגמרא גבי שמחת בית השואבה, כאשר השמחים 
לא טעמו טעם שינה, שהכוח שהיה להם להמשיך בשמחתם במשך כל הזמן היה משום שהיו מנמנמין אחד 

על כתפי חברו[,
וכן הוא גם אופן התשוקה והציפייה והתקווה והשאיפה לביאת המשיח – שהיא בכל רגע ורגע; ויחד עם 
זה, צריך להיות תמיד במוחו לימוד תורתו של הבעל שם טוב, עניין התענוג, וכמבואר בליקוטי־תורה דיבור 
המתחיל “והדרת פני זקן", שאפילו הלימוד פעם אחת חודר לתוך מוח הזיכרון, שהיא נקודת החיות של 

האדם, עניין החכמה שבו, ושם הוא קיים תמיד בגלוי )למרות שהאדם עוסק בהבנתו בעניין אחר(.
ויהי רצון, שעל־ידי ההוספה ברצון לקבל פני משיח צדקנו, ובתענוג מתורת משיח על־ידי הטעימה ממנה 

בלימוד תורת הבעל שם טוב ותורת חסידות חב"ד, נמהר עוד יותר את ביאת משיח צדקנו.
ונלך כבר עתה באופן ש"לכל בני־ישראל היה אור במושבותם" עוד בזמן מיצר הגלות, וקהל גדול יבואו 

הנה לקבל פני משיח צדקנו.
ויחד עמו, יחד עם שכינתא בגלותא, כי “גלו לאדום שכינה עמהם", לארצנו הקדושה, בגאולה האמיתית 

והשלימה, וכפסק דין הרמב"ם – “מיד הן נגאלין".

)משיחת י"ג בתשרי תשד"מ; התוועדויות תשד"מ, כרך א, עמ' 168-166 - בלתי מוגה(

משיח וגאולה
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ציורים בבתי־כנסת
ציורים בבתי־כנסת עלולים לגרום למתפללים בלבול בכוונת 

התפילה • ביאור במכתב תשובה של הרבי משנת תשט"ו בעניין זה • 
לימוד זכות ויישוב מנהג בתי־כנסת שבהם יש ציורי בעלי־חיים וכו' 
• רשימה מהוראות שניתנו לרבו של כפר חב"ד בעת ‘יחידות' • וציור 

מעיל ספר־התורה שהתווה הרבי

ציורי קודש – וחסרונם
כך התבטא הרבי בהתוועדות שבת־קודש פרשת 
מטות־מסעי תשמ"ג )התוועדויות תשמ"ג כרך ד, 

עמ' 1836(:
לפני  “דע  העמוד  על־גבי  לצייר  נהוג  היה  פעם 
שבעה  בת  מנורה  של  ציור  וכן  עומד",  אתה  מי 
עניני  עם  בנגינות",  “למנצח  פסוקי  שבתוכה  קנים, 
כי:   – אצלי  מוקשה  הדבר  היה  ומעולם  וכו',  שמות 
“שליח־ציבור"(  )ועל־אחת־כמה־וכמה  יהודי  כאשר 
מתפלל להקב"ה, עליו להיות מונח בפירוש התיבות 
עומד",  אתה  מי  ד"לפני  הכללית  ובכוונה  שמתפלל, 
“למנצח  פסוקי  שבתוכה  מנורה  של  הציור  ואם־כן, 
בנגינות", וכיוצא־בזה – הרי זה מבלבל אותו מכוונת 

התפלה!
הוסיף ואמר:

ולהעיר, שגם בבית־הכנסת שבו התפלל כ"ק מו"ח 
אדמו"ר – לא היו על־גבי העמוד ציורים כיוצא־בזה, 
ועל כל פנים – הכוונה ד"דע לפני מי אתה עומד", היא 

בוודאי עניין עיקרי בכללות עבודת התפלה...
כותב  לשאלה,  במענה  כן,  קודם  רבות  שנים 
יד  כרך  שיחות  )לקוטי  תשט"ו  כסלו  בי"ב  הרבי 

עמ' 233; ‘אגרות קודש' כרך יו"ד עמ' קלו־קלז(:
כתובות  וכן  העמוד  על  ציורים  לעשות  בהנוגע 
שונות ]=כיתובים שונים[. לדעתי חשש בדבר בלבול 
כוונת המתפלל והיסח הדעת בתפילה בה עומד, שלא 

תמיד מתאמת להכתוב על העמוד והתיבה.
כוונת הרבי ככל הנראה לנוהג בקהילות רבות 
לכתוב “שיוויתי ה' לנגדי תמיד" או “דע לפני מי 

חסידיים  כנסת  “בבתי  שאכן  אף   – עומד"  אתה 
ה'דע לפני מי אתה עומד' אינו רשום על העמוד 
אלא חקוק במוח ובלב" )ליקוטי דיבורים חלק ד' 
עמ' תשצ, וראה בארוכה ‘ספר השיחות תש"ג' עמ' 

.)124
וממשיך שם הרבי:

והא דבכמה בתי כנסיות אין נזהרים בזה, יש לומר 
חוששים  אין  וציורים,  בהכתב  הרגילות  מפני  טעמם 

שיגרום להיסח הדעת מפני הרגילות בהם.
ואולי התכוון הרבי ליישב כאן בעקיפין גם את 
שמתארו  כפי  בליובאוויטש,  קיים  שהיה  הנוהג 
חג  את   – דיבורים'  ב'לקוטי  הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

הפסח תרנ"א:
מרוקמת  אדומה  קטנה  במפה  מכוסה  “העמוד 
]שטערנא  הרבנית  אמי  כבוד  ידי  מעשי  משי, 
שרה[ תי' ]אשת אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע[ מצויירת 
בכותל מערבי באמצע, ובאמצע פינותיו קבר רחל 
דוד  בית  מלכי  קברי  הנביא,  שמואל  קבר  אמנו, 

וקברו של רשב"י נ"ע"...
הרבי  שכותב  כפי   – יסוד  לו  יש  זה  הסבר 

בהמשך:
והוא על־דרך המבואר בנוגע לנשיאת כפיים ד"אם 

דש בעירו שאני".
ציורים;  ללא  שעדיף  סבור  עצמו  הרבי  אבל 
מה  ממש(  לא  )אבל  מעין  כנראה  היא  ודעתו 
שכתב בעל ערוך השולחן בסימן צ' סכ"ח: ובכלל 
נכון לבטל כל הציורים של חיות ועופות כו'. וכך 

ממשיך הרבי וכותב:

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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בכל זאת לדעתי הוא תירוץ כל שהוא ]=קלוש[, כיון 
שמתחלפים היורדים לפני התיבה ובהם גם כאלו שאין 
הציורים  ראו  ולא  זה  הכנסת  בבית  אפילו  מתפללים 
אפילו באקראי, וצריך עיון ]ממה שכתבו[ נושאי־כליו 

]השולחן־ערוך[ אורח־חיים סימן צ סעיף כ"ג.
ערוך  מעין  רק  היא  הרבי  של  דעתו  כי  הדגשנו 
חלק  קיר  מעדיף  השולחן  ערוך  בעל  כי  השולחן, 
לגמרי, והרבי הסכים אף לקיר עם רקע, כפרחים, 
גלי הים וכדומה )ראה להלן ביחידות הרב אשכנזי(.

לעורר לעבודת ה'
בציורים  להשתמש  בקריאה  הרבי  כשיצא 
ותמונות של בעלי חיים טהורים וכו' בלבד בחוברות 
ועיתונים – היה זה אור לכ"ף במרחשוון ה'תשד"מ 
– הגיה הרבי לאחר־מכן את השיחה )לקוטי שיחות 
כרך כה עמ' 309 ואילך; התוועדויות תשד"מ כרך 
לנוהג  הרבי  התייחס  שם  ובהערה   ,)487 עמ'  א' 

בבתי הכנסת:
פני  ציורי  כנסיות  בתי  וכמה  בכמה  שמצינו  ומה 
ועל  הארון־קודש  של  הפרוכת  על  שור  ופני  אריה 
המעיל וכתר דספר תורה – הרי הכוונה בזה, כפשוט, 
לה'  האדם  ועבודת  התפילה  הכרח  על־דבר  להזכיר 
ושולחן  טור  וריש  – כהתחלת  כו'  כארי  דגבור  באופן 
אורח־חיים  בתרא(  )מהדורה  הזקן  ודאדמו"ר  ערוך 
)ממשנה סוף־פרק־ה דאבות(. ואולי יש־לומר על דרך 
הציורים  ובנוגע  נשר..  ופני  אריה  פני  שבה  המרכבה 
דחיות טמאות על כמה מהדגלים דהשבטים )במדבר 
רבה פרשה ב' פיסקא ז'( – מבואר שם, שכל ציור היה 
קשור עם תכונת השבט, ומוכרח לשבט זה דוקא ציור 

דחי מסויים )נחש וכיוצא בזה(.
את  הרבי  והבהיר  הרחיב  שם  בשולי־הגליון 
הדברים וגם התייחס לפן ההלכתי של ציורי אריות 

והצבתם בבתי־כנסת:
דיבור־ קמא  סימן  יורה־דעה  לטור  יוסף  בית  וראה 
המתחיל וכתב, ודחה שם דעת האוסרים לצייר צורת 
הפוסקים  שכל  שם  ומסיים  הכנסת.  בבית  וכו',  אריה 
שאלות  וראה  לכתחילה"  “אפילו  כן  לעשות  מתירים 

ותשובות אבקת רוכל )להבית יוסף( סימן סו.
בפנים  כתיב  לכן   – בזה  דיעות  חילוק  שיש  וכיון 
כו'", כי לסברא  יש־לומר על־דרך המרכבה  “אולי  רק 
הא' שבפנים ההערה )להזכיר על־דבר הכרח התפלה 
מותר  זה  הרי  זה,  כן מטעם  ושיעשו  כל העושים  כו'( 
שלימה  אינה  עצמה  מצד  הצורה  כי:  עלמא,  לכולי 
ונכונה  רצויה   – אבות  למשנה  היא  הרי  והכוונה  וכו' 
שהרי זה הוראה בעבודת השם )תפלה ותורה( שצריך 

להשתדל בזה וכו'...
)וכיוצא  בחותם  היה  אישים  וכמה  שכמה  ולהעיר 

בזה( שלהם צורת אריה.

ציור שאינו מבלבל בלבד!
הרבי  דברי  תוכן  את  להביא  מתאים  זה  בנושא 
ב'יחידות' להרה"ג הרב מרדכי־שמואל אשכנזי ז"ל, 

רב ומרא דאתרא כפר חב"ד:
)בכפר  מנחם"  “בית  הכנסת  בית  בכיפת  שאלה: 
שכתוב  מה  עפ"י  נשר  של  ציורים  ישנם  חב"ד( 
בתחילת שולחן־ערוך “הוי עז כנמר וקל כנשר כו'", 
השבטים  של  ציורים  להוסיף  מבקשים  והגבאים 
מסביב ולשלב תוך הציורים בעלי־חיים המתאימים 
נכון  האם  ובחז"ל(.  בתורה  )כמפורש  שבט  לכל 

לעשות כן?
מענה: אינני רוצה להתערב )ולשנות( במנהגים, 
שמא יאמרו שזה )שינוי מ(מנהג המקום וכו' – ברם, 
אם אין בכפר חב"ד מנהג קדום, ואם לעצתי ישמעו 
ציורי  את  יעשו  לא  חב"ד(  בכפר  דעה  לי  יש  )אם 
השבטים כפי שהם תכננו לעשות, למרות שעל־פי 
שולחן ערוך יש היתרים לכך כשזה למעלה מקומת 
איש )ראה מגן אברהם ס"צ סקל"ז(, אבל לשם מה 

זה נדרש? זה מבלבל התפילה!
שאלה: כוונת הגבאים היתה לעשות זאת – ציורי 

השבטים הנ"ל – בצדדים וכו'.
מערב   – הכנסת  בבית  צדדים  שייך  מה  מענה: 
מזרח צפון ודרום – אצל האחד הצד הזה הוא מזרח 

ואצל השני הוא מערב.
היה מי שסיפר שבדרום־אמריקה מצאו בית כנסת 
עתיק מקדמת דנא שעל רצפתו נכתבו המילים “עז 
שכן  להוכיח  רצה  ומכאן  וכו',  כצבי"  “רץ  כנמר" 

עשו ציורים.
אמנם: א( אינה ברורה דיה נכונותה של עובדה 
זו, ב(  ואפילו אם תמצי לומר שכן – איני יודע איזה 

“מר בר רב אשי" בנה את בית הכנסת.
לעשות  אפשר  נאה"[  “מקום  זה  שיהיה  ]וכדי 
דברים יפים ועדינים עם פרחים וכיוצא־בזה, למשל, 
כפי שהורדוס עשה את בית המקדש כגלי־ים )ראה 

בבא בתרא ד, א וברש"י שם(.
בית  בתקרת  עשו  שכבר  במה  לשאלה  ובקשר 
הכנסת אם למחוק – הנה מה שעשו עשו, אך להבא 

יש להימנע מכיוצא־בזה.
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ווערן  וועט  “עס  הרבי:  התבטא  דבריו  ]בתחילת 
נייעם  ַא  מיט  ַארויס  איז  ליובאוויטש  ַאז  טומעל  ַא 
מנהג" )תיווצר “סערה" שליובאוויטש יצאה במנהג 

‘חדש'( = של עשיית ציורים וכו'[.
בספר  נאספו  הנ"ל  בכל  הדעות  הכותב:  הערת 
פסקי תשובות )אה"ק תשס"ז( ח"א ע' תשיב־תשטו. 

וש"נ. ועוד.
של  בראיון  בשעתו  התפרסם  היחידות  ]תוכן 
 258 גיליון  ב'מורשה'  ומשם  חב"ד'  ל'כפר  הגרמ"ש 
ב'התקשרות'  נדפס   ;18 עמ'  תש"ע(  בסיוון  )כ"ז 
גיליון תתקמט והיה למראה עיני הגרמ"ש, שהוסיף 

ותיקן פרטים[.

ציור הלוחות
בספר ‘מאוצר המלך' כרך ב' עמ' 90 נדפס צילום 
כתב־יד־קודשו של הרבי – הוראות לכיתוב על מעיל 

הספר־תורה של ילדי־ישראל, וכך כתב הרבי:
ציור על המענטעלע ]=מעיל[

הן על הלבנה ]=בה משתמשים בחודש תשרי[
הן על דתכלת ]=בה משתמשים כל ימות השנה[

וכן רשם את המדות של  הלוחות  צייר את  הרבי 
רוחב כל לוח:

)ג' טפחים(                       )ג"ט(

 

מהצד כתב לאורך הלוחות:
)6 טפחים(

תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב
כ]ל[ ז]ה[ באם אפשר ברוחב הלוחות לא יותר

]=כלומר שהפסוק “תורה ציווה גו'" לא יצא מחוץ 
לרוחב ב' הלוחות[.
ועוד כתב הרבי:

]=לחרוט[ על כ]ל[ א]חד[ וא]חד[ מהע]צי[ ח]יים[ 
הכתוב עץ.. בה תורה ציוה...יעקב.

אנכי
ב
ג
ד
 ה

ו
ז
ח
ט
 י
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חג הסוכות
וימינו תחבקני

חג־הסוכות הוא בבחינת “וימינו תחבקני". כשם שאדם מחבק את חברו מרוב אהבה ואינו מניחו להיפרד ממנו, כך 
בחג־הסוכות, הסכך וארבעת 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
בתפילת שמונה־עשרה של שלושה רגלים אומרים “אתה בחרתנו". ביאור הקשר בין בחירת הקב"ה בישראל לבין 

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

החלטה איתנה להתנהג בהתאם לאחריות האמורה.
וכדי שהיהודי לא ייגש למשימה זו כאל דבר קשה ומכביד, אומרת לו התורה “ושמחת בחגך!" – יש 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', “ואהבת את ה' אלוקיך" – איך אפשר לצוות לאהוב את ה', דבר 
שהוא תלוי ברגש הלב?! ומשיבים על כך שהציווי הוא להתבונן בדברים המעוררים את האהבה.

)וכן פסח ושבועות( הם זכר ליציאת־מצרים. כל המתבונן בניסי יציאת־מצרים  אף כאן כיוצא בזה: חג־הסוכות 
באופן מעמיק עד שהוא “חי" את הגאולה מחדש, מובטח לו כי יבוא לידי שמחה גדולה.

ויש להוסיף: שמחה זו היא שמחת הנפש בלבד, שמחה רוחנית. והואיל וגם הגוף צריך לשמוח, 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
בחג־הסוכות זוכה כל יהודי לארח בסוכתו שבעה אורחים נכבדים: שלושת האבות – אברהם, יצחק ויעקב, משה 
רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. אושפיזין קדושים אלה יורדים מגן־עדן הישר אל הסוכה, ובלשון הזוהר: 

“אושפיזין )אורחים( עילאין שוין מדוריהון עמיה".
בטעם הדבר שהאושפיזין מופיעים דווקא בחג־הסוכות )ולא בחג הפסח או בשבועות(, יש לומר:

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

שבפתח.

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

המשך בעמ' 20

ממעייני החסידות
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יום פטירת חתן כ"ק אדמו"ר מהר"ש

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

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

הסיפורים הרבים ששמע בביתם. 
)ימי חב"ד ע' 19(

יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע

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

בעיר ליובאוויטש ליד ציון אביו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.
כדי  אליו  יכנס  מילדיו  אחד  שכל  ביקש  הסתלקותו  לפני 
כ"ק  )הרז"א(, אחריו  זלמן אהרן  רבי  נכנסו  להיפרד ממנו. 
אדמו"ר מוהרש"ב שבכה מאד, ואחריו הבן הצעיר רבי מנחם 
מענדל, ושוחח עם כל אחד. אחריהם נכנסו הבנות. כשנכנסה 
הבת הצעירה חיה מושקא, שהייתה אז ילדה בת אחת עשרה, 
לחופה,  אותך  להוביל  צריכים  היינו  ואמא  "אני  לה:  אמר 
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(

מספרים על גבורת רוחה של הרבנית דבורה לאה בת כ"ק 
אביה,  הסתלקות  על  לה  נודע  שכאשר  מהר"ש,  אדמו"ר 
הסתובבה ופניה אל הקיר, וכך עמדה במשך שלוש יממות; 

היא לא ידעה ולא שמעה מכל הנעשה סביבּה!
)תורת מנחם ח"ד ע' 25(

תרמ"ג

תרצ"ה

עת לדעת

י"ג 
תשרי

ט"ו 
תשרי

מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

מבצע ד' מינים

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

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

וכן לזכותם בברכת "לישב בסוכה".

תשי"ד

 ברכת ד' מינים 
בנוכחות הרבי

כשש  עמד במשך  אדמו"ר  כ"ק 
 ,770 של  הסוכה  בפתח  שעות 
ארבעת  על  ברך  שהקהל  בעת 
המינים שלו והביט על כל אחד 
לתפילת  יצא  כך  אחר  ואחד. 
שלוש  לשעה  קרוב  שחרית 
שחרית  התפללו  אז  אחה"צ... 

מוסף ומנחה - ברצף!

'יומן  במדור  בהרחבה  וראה 
מבית חיינו' בגיליון זה.

תשנ"ב
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 "אין מילים לתאר 
מחזה קדוש זה..."

מאורע מרטיט שנצרב בדברי ימי חסידות חב"ד בדור השביעי, התרחש 
ביום טוב הראשון של חג הסוכות תשנ"ב • במקום למסור בהשאלה לציבור 
את ד' מינים שלו, חרג הרבי ממנהגו רב השנים ונכח בעצמו בסוכה במשך 
שעות ארוכות, כאשר אלפים עוברים בסך ומברכים על ד' מינים מול פני 
 • ואחד מצאן מרעיתו  עיניו החודרות מביטות בכל אחד  הקודש, בעוד 

תיאור מתוך יומנו האישי של הרב אליעזר זקליקובסקי   

כשניגשים לתאר את מה שהיה היום עולים חששות, 
האומנם ימצאו המילים המתאימות שלא ימעטו ח״ו 

ביחודיות העניין... אך דברים כהווייתם נכתוב.
 - יצא הרבי מחדרו הק׳ חגור באבנט  בשעה 8:00 
המדרגות  דרך  וירד  הק׳,  בידיו  והאתרוג  הלולב  עם 

הראשיות ונכנס לסוכתו הגדולה.
אחר כ-10 דקות, בשעה 8:10 נפתחה דלת הסוכה. 
הרב מאיר הארילג שי׳ ניגש לפתח וראה איך שהרבי 
הוא,  הרגיל  והאתרוג. הסדר  הלולב  הק׳  בידיו  אוחז 
מאיר  והרב  השולחן  על  מונחים  והאתרוג  שהלולב 
הקטנה  לסוכה  יפנה  משם  אותם.  לוקח  הארליג 
המצורפת לסוכה הגדולה, ויזכה את הקהל הרב של 
על  לברך  בתור  שעות  המחכים  שיחיו  והת׳  אנ״ש 

לולבו של הרבי.
דער  איז  "וואו  הרבי שאלו:  זה אחרת.  היה  הפעם 
הארליג  מאיר  הרב  מברך[.  ה'קהל'  ]היכן  עולם?" 
והרבי  נכנס לסוכה  וקרא להריל״ג. הריל״ג  התבלבל 
ווי  זען  וויל  איך  עולם?  דער  בענטשט  ״וואו  שאלו: 
רוצה  ]אני  טָאג״  ערשטן  דעם  בענטשט  עולם  דער 
הריל״ג  הראשון[.  ביום  מברך  ה'עולם'  כיצד  לראות 
לחצר.  עלה  הרבי  מינים.  הד׳  עם  הרבי  ואחריו  יצא 
הרבי  ונעשה שביל.  הוסרו  בדרך  השולחנות שעמדו 
ונכנס לסוכה הקטנה הבנויה  הלך עד לסוף הסוכה. 
שם. הרבי הביט על הסכך ואח״כ על השולחן ושאל 

האם זהו השולחן שלידו מברכים? כשנענה בחיוב ע״י 
המזכיר נעמד מאחורי השולחן, והניח הד׳ מינים על 
השולחן הקטן שנבנה שם. הר״מ הארליג היה מבולבל, 
הרה״ת ר׳ שד״ב הלוי לוויטין שי׳ שהיה הראשון בתור, 
בירכו  אח״כ  אמן.  ענה:  והרבי  עליהם  ובירך  לקחם 
חברי המזכירות ואחריהם התחיל התור, כשכ״א מוסר 
לחברו את הד״מ וחברו לחברו. אחר כמה דקות נטל 
הר״מ הארליג שי׳ את הד״מ והתחיל למסור אותו לכל 

אחד.
בכדי לפרש יותר מה שקרה פה: הרבי עמד ממול 
העוברים בתור כדי לברך על הד׳ מינים. לימינו בצד 
הלולב  לכאו״א  ונתן  שי',  הארליג  מאיר  הרב  עמד 
)האתרוג מונח על השולחן(. כאו״א עובר, הרבי עומד 
ומסתכל עליו בשעה שמברך את שתי הברכות )מתוך 
הוא  ״ברוך  ועונה  על השולחן(,  מונח  הסידור שהיה 
וברוך שמו״ ו״אמן״ אחרי כל ברכה )להעיר מאריכות 
הדיבור בשיחת ש״פ תבוא והמכתבים כללים דתשרי 
ההם״,  בימים  יהי׳  אשר  ״הכהן  ע״ד   - ועוד  זו  שנה 

קוקט זיך צו זיין יעדער תנועה״...(.
מלכתוב  חוץ   - זה  קדוש  מחזה  לתאר  מילים  אין 

ה'עובדות' כמו שהן:
החדר הבנוי היה ד׳ על ד׳. הרבי עומד בצד א׳, נשען 
על הכותל לצדו )השמאלי(, לימינו עמד כיסא )מברזל 
ידו  את  השעין  והרבי  דקות(  כעשרים  אחרי  שהובא 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו

»
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»
קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

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

שבעת הימים להסתלקות אביו כ"ק אדמו"ר מהר"ש בי"ג תשרי. 

   לע"ע לא מצאו את המאמר.
 )היום יום ב' ניסן. תורת מנחם – 
התוועדויות תשמ"ג ח"א ע' 469 ואילך( 

שיחת קודש בכל לילה

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

הסוכות.

תשמ"א

JEM ID\86312

מנהגו בקודש של כ"ק אדמו"ר היה לחלק בערב חג הסוכות סטים של ארבעת המינים )ולעתים רק חלק 
מיישובי  לנציגים  וכן  בגורל'  ל'זוכה  ל'מזכירים',  ונכבדיהם,  אנ"ש  מזקני  לכמה  הדסים(  או  לולב  מהם, 
אנ"ש או ממדינות שונות, תוך שמציין בעת המסירה שהד' מינים מיועדים "עבור כפר חב"ד", לדוגמה, 

או "עבור צרפת" וכדומה. 
מעמד חלוקת ד' מינים התקיים בפתח חדרו הק', כאשר הרבי מאחל לכל אחד מהמקבלים: "ממשיך זיין 
היו  המינים,  חלוקת ארבעת  לאחר  כולה".  כל השנה  על  ה'המשכות'[  כל  ]=להמשיך את  ַאלע המשכות 
נכנסים נציגי כפר חב"ד לרבי ומגישים לו אתרוגים שגדלו בפרדסי הכפר. הרבי היה נותן להם את ברכתו 
שנת  בשנה שלאחר  ליקוטי־שיחות(.  דברים שבכרכי  לס'  בהוספות  נדפסו  שנים  מכמה  הברכות  )נוסח 

השמיטה, לא היו מביאים לרבי אתרוגים מכפר־חב"ד.
בתמונה: הרב יהודה־לייב רסקין ז"ל, משלוחי הרבי למרוקו, בחלוקת ד' מינים, ערב חג־הסוכות תשנ"ב.

ט"ו 
תשרי

ט"ז 
תשרי

רגע נצחי

תרמ"ג

»
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תנש"ב / יומן
האנשים.  עברו  הרחק(  )לא  ממש  ממולו  עליו.  הימנית 
בחצר ישנו מקום רק בשביל עוד א׳ - היינו שהיה מעין 
׳יחידות פרטית׳ של כאו״א עם הרבי. הזמן שלקח כ״א היה 
בין 10 ל-15 שניות! רק הוא והרבי בחדר אחד... )תחילה 
עמד הריל״ג ממש אצל הרבי וסימן לו הרבי בידו שיצא, 

ועמד בחוץ(.
כולם חשו מאוד מאוד בהתרגשות, והתעוררות מיוחדת 
מבוהלים  פשוט  היו  שעברו  אלו  בכולם,  ניכרת  הייתה 

מפחד כשעברו וכו׳.
את המחזה קשה לתאר. רבים תיארו אח״כ את הרגשתם 
כל  עם  לברך  תכנן  קודם  דומה:  בצורה  מעשה  בשעת 
הכוונות, ולהרגיש את גודל העניין וכו׳. הגע עצמך: ברכה 
מול פני הרבי... אמנם, לפועל, ברגע שנכנס לסוכה, ומצא 
את עצמו עומד פנים בפנים, נפל עליו פחד, כי הנה ניצב 
שתי  את  לברך  הצליח  בקושי  ולב.  כליות  ובוחן  עליו 
הברכות כשכל הזמן עיניו הק׳ אינן משות ממנו. גמר וזז 
משם כל עוד נפשו בו. אולי מפני שבדרך כלל הרבי הוא 

זה שעושה פעולה כלשהי, גם בגלוי, נותן דולר, לעקאח, 
הרבי  זאת,  לעומת  כאן,  הפ״נ.  מקבל  או  כוס־של־ברכה, 
פשוט מסתכל... וכאן יש להעיר, שעד כמה שניתן להכיר, 
שקט,  מבט  כ״א  וכיו״ב,  אימה  מטיל  מבט  זה  היה  לא 

בהתעניינות בהמברך ובמעשיו.
הרבי,  עליהם  שהעיר  עניינים  וכמה  כמה  יובאו   להלן 
שעברו  לאלו  הללו,  הנעלים  ברגעים  שהראה  או  שאמר 

לברך על הד׳ מינים: )א( לא׳ ששכח לברך שהחיינו העיר 
הפוך  האתרוג  שהגביה  לא׳  )ב(  שהחיינו.  ואמר:  הרבי 
העיר הרבי ואמר: איבערדרייען דעם אתרוג ]יש להפוך 
את האתרוג[. )ג( לא׳ שלקח והגביה האתרוג העיר הרבי 
את  לוקחים  ]קודם  לולב  דעם  מען  נעמט  פריער  ואמר: 
הלולב[. )ד( לא׳ מצרפת שלא ידע בטוב הברכות, אמר 
הרבי הברכות אתו - מילה במילה, והצביע לו לומר מתוך 
הסידור. )ה( לעוד כמה מצרפת שאמרו את הברכות מאוד 
באיטיות, חייך להם הרבי, ובגמרם בירכם הרבי: גוט יום־
טוב. )ו( להרבה אנשים שעברו עם ילדיהם )שלא בירכו( 
אנשים  להרבה  )ז(  בחיוך.  הילדים  לעבר  הרבי  הביט 
)ובפרט זקני אנ״ש( שעברו הביט הרבי עליהם גם לאחרי 
שעברו עד שיצאו - במבט מיוחד. ולכמה מהם - איחל גם: 
גוט יום־טוב. )ח( לר׳ זלמן יפה שי׳ - חייך במיוחד. )ט( 

להרה״ת ר׳ גרשון דובער יעקבסאהן שי׳ - חייך.
אליו  חייך   - שי׳  פלדמן  רוברט  ד״ר משה  )י( כשעבר 
הרבי במיוחד. )יא( כשעבר הרה״ת ר׳ שמשון הכהן שטאק 
שי', והעיר לרבי שאולי יתיישב ויהיה יותר קל - סימן לו 
)יב(  יום־טוב.  גוט  באמרו:  אליו  וחייך  לשלילה.  בראשו 
אלו שהתחילו להסתכל לתוך הסוכה לפני שהגיע התור 
שלהם )היינו בעת שזה העומד לפניו עמד ובירך( הביט 

עליהם הרבי.
הרבי,  של  הכיסא  הביאו  בערך  האחרונה  בשעה  )יג( 
והעמידוהו  הברזל  הכיסא  הזיזו  וכך  כלל  הגיב  לא  אבל 
במקומו, והרבי השעין את ידו על חלק האחורי של הכסא. 
)יד( מפעם לפעם נעמד הרבי באופן ישר )לא נשען על 
כותלי הסוכה( למשך כמה זמן - אשר זה היה מאוד מאוד 

מלכות׳דיק.
וויל  רבי  דער  ואמר:  לרבי,  הריל״ג  ניגש   9:00 בשעה 
וויסן די צייט? ]האם הרבי רוצה לדעת מה השעה[ ואמר 
הרבי: וואס איז די נפקא מינה? ]מהי הנפקא מינה[ אח״כ 
אמר הריל״ג שהסדרנים אומרים שיקח עוד כמה שעות. 
כאן  ]אני אשאר  סוף  ביזן  דא  זיין  וויל  איך  ואמר הרבי: 

עד הסוף[.
פסק,  דקות  כמה  ואחר  גשם,  לרדת  התחיל  באמצע 
ומאוחר יותר עוד הפעם, אבל לזמן ארוך יותר, אבל כל 

דברים אלו לא תפסו מקום כלל וכלל בזמן זה...
וכאן המקום לתאר קצת את הד׳ אמות של בית חיינו 

770 בזמן מיוחד זה:
בין אלו שזה  - סוכה הייתה מלאה עם אנשים,  החצר 
ושתו  שעמדו  אלו  ובין  לצאת,  בדרכם  והיו  בירכו  עתה 
סעודת  ה״ועד  הרף  ללא  הזמן  כל  שהכין  ומזונות,  קפה 

הגע עצמך: ברכה מול פני 
הרבי... אמנם, לפועל, ברגע 

שנכנס לסוכה, ומצא את עצמו 
עומד פנים בפנים, נפל עליו 
פחד, כי הנה ניצב עליו ובוחן 

כליות ולב. בקושי הצליח לברך 
את שתי הברכות כשכל הזמן 

עיניו הק׳ אינן משות ממנו. גמר 
וזז משם כל עוד נפשו בו...
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 ט"ז
תשרי

 הקמת ארגון

 'צבאות ה'

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

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

תשמ"א

"צמח! צמח! צמח!"

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

שלוש פעמים: 'צמח'!  

)תורת מנחם - התוועדויות תש"נ חלק א' עמ' 182(

תש"נ

פטירת הרה"ק מרעציצא

    יום פטירתו של הרה"ק רבי שלום דובער מרעציצא, 
בן   - המהרי"ל  מקאפוסט   - לייב  יהודה  הרה"ק  בן 

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק.

    הרה"ק הרש"ב מרעציצא נולד בעיר ליובאוויטש. 
לאחר הסתלקות זקנו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, עבר 
יחד עם אביו לעיר קאפוסט. אחרי הסתלקות אביו, 
רבי  הרה"ק  לאחיו  מקושר  והיה  בקאפוסט  נשאר 

שלמה זלמן )ה"מגן אבות"(.

רעציצא  בעיר  לרב  נתמנה  שנים  מספר  כעבור      
הסמוכה לעיר הומיל. לאחר פטירת אחיו, האדמו"ר 
אליו  לנסוע  אחיו  מחסידי  רבים  החלו  מקאפוסט, 

וקבלו אותו כאדמו"ר עליהם. 

תרס"ט

חלוקת ד' מינים, ערב חג הסוכות 
הצלם  נראה  בתמונה  תשנ"ב. 
לקבל  זוכה  פריידין  לוי-יצחק 
הרבי של  הק'  מידיו   הדסים 

JEM ID\86305

ב'גן  לולבים  בוחן  הרבי 
ערב  התחתון',  עדן 
תשנ"ב הסוכות,   חג 

JEM ID\86287 »
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שסודרו  הסוכה  כל  לאורך  ספסלים  גם  היו  שלמה״. 
ישבו  ועליהם  לצאת,  לאנשים  לאפשר   - שביל  כעין 
אנ״ש והתמימים )שכבר בירכו( ולמדו חסידות. קרוב 
יותר למקום בו עמד הרבי עמדו כמה עשיריות אנ״ש 
אחדים  רגעים  בעיניהם  לתפוס  שרצו  והתמימים 

ולראות מחזה היסטורי מרומם ומרגש זה.
שעמדו  באנשים  מלא  היה  למטה  הגדול  ביהכנ״ס 
 770 של  הסביבה  הרבי.  של  שחרית  לתפילת  וחיכו 

עם  וגדושה  מלאה  הייתה 
עם  )שמגיעים  ונשים  אנשים 
לביהכנ״ס  בעגלות  ילדיהם 
אלו  כוהנים׳(,  ל׳ברכת 
שכבר  ואלו  לברך  שהגיעו 
ורץ  בירך  כבר  זה  בירכו. 
למסור לחברו עד״ז, וזה מגיע 
ורץ לעמוד בתור. המקוואות 
הזמן  כל  ומלאים   - פתוחים 
עתה,  זה  שמגיעים  באנשים 
שרקדו כל הלילה עד הבוקר, 
העירו  ועכשיו  התוועדו,  או 

אותם לבוא לרבי.
עמדו  כה  ובין  כה  בין 
למראה  בהשתוממות  כולם 
עיניהם, אף אחד לא מבין מה 
קורה, אבל אף אחד לא שואל 
זקני  מפלפלים  בסוכה  למה. 
אנ״ש והת׳ שהפעם האחרונה 
הד׳  ברכת  בעת  נכח  שהרבי 
תשכ״ד  בשנת  הייתה  מינים 
באופן  היה  זה  אז  )ואפילו 
אחר לגמרי, דהיינו שהיה שם 
מפעם  בו  הביט  והרבי  ספר 

לפעם וכיוצא בזה, כידוע(.
עכשיו מסתכלים על השעון - וכבר עבר הזמן הרגיל 
שעה,  ועוד  שעה  עוד  עוברת  שחרית,  תפילת  של 
מאוחר  שקמו  אלו  גם  להגיע,  מפסיקים  לא  אנשים 
השואבה(,  בית  שמחת  התוועדות  של  לילה  )אחר 
שהרבי  הזמן  שזהו   - אחה״צ  אחת  בשעה  והגיעו 
לדעת  נוכחו  התפילה,  אחרי  מינים  הד׳  את  נותן 
מינים.  הד׳  ברכת  בעת  ונוכח  עומד  בעצמו  שהרבי 
לאחרי ההכנות שהספיק כ״א לעשות )אף שזה הזמן 
הכי מוקדם ביום - לפני התפילה וגם לפני אכילה - 

ולומר ברכות השחר,  שניגשו לרבי( לטבול במקווה 
או להסתכל לתוך מאמר דא״ח  ולומר קצת תהילים 
כשמחכים בתור - כבר הגיע תורו קרוב ל'סוכה' ושם 
עומדים סידורים פתוחים כדי לחזור על סדר הברכות 
ושתהיינה שגורות בפיו, כי עוד מעט "יכנסו להרבי״ 
׳ליחידות׳(  שנכנסים  כמו  זה  הרגישו  שהרבה  )כנ״ל 
לומר הברכות לפניו, ושהרבי יענה עליהן: ברוך הוא 
חודרות  בעיניים  הסתכלות  תוך   - אמן  שמו,  וברוך 

לתוך עמקי הנפש של כל אחד ואחד.
ולא  דיברו  לא  ההכנות,  למעט 
הרגישו  רק  מילים,  הרבה  נשמעו 
לכל  ומשתוממים  מרוממים 
הנעשה... וגם ע״ז אפשר לומר )אף 
קצת(  רציני  ויותר  אחר  במובן  כי 

״מי שלא ראה... לא ראה...״.
הזמן עובר די מהר והשעה 2:20 

אחה״צ...
השורה מתחילה להסתיים ונעשה 

עוד פחות ועוד פחות אנשים.
נגמר  2:32 אחר הצהריים  בשעה 

התור... שש שעות ועשרים דקות!
עמד  שם   - לחצר  נכנם  הריל״ג 
לתוך  האתרוג  והכניס   - הרבי 
הקופסא הלבנה, והזיז הכיסא. הרבי 
הרים הלולב והקופסא של האתרוג 
ושם את הקופסא תחת ידו השמאלית 
והלולב בימינו, ומאוד באיטיות יצא 
הסוכה  לאורך  וצעד  הקטן  מהחדר 
עד סוף החצר, ירד ממדרגות החצר 
וניגש  הראשיות  במדרגות  ועלה 
לדלת הראשית, מיד פנה לימינו שם 
עמד הרמ״י קאטלארסקי שי׳ והרבי 
שאלו: ַאלץ בסדר? ]הכל בסדר[ כנראה בנוגע למצבו 
והרבי  ה'",  "ברוך  ענה:  הנ״ל  שי׳.  אביו  של  הרפואי 

הנהן בראשו ונכנס לחדרו הק׳.
אחר כ-10 דקות נכנס הרבי לסוכה, שם שהה כ-10 

דקות.
יתפלל  נודע שהרבי  3 אחר הצהריים  לפני השעה 
תפילת מנחה מיד בסמיכות לתפילת מוסף, וממילא 
בזו  התפילות  שלוש  הציבור  עם  ביחד  יתפלל  הרבי 

אחר זו: שחרית־מוסף־מנחה!
]קטע היומן נדפס בספר 'ימי ברכה'[

ביהכנ״ס הגדול למטה 
היה מלא עם אנשים 

שעמדו וחיכו לתפילת 
שחרית של הרבי. 

הסביבה של 770 הייתה 
מלאה וגדושה עם 

אנשים ונשים )שמגיעים 
עם ילדיהם בעגלות 
לביהכנ״ס ל׳ברכת 

כוהנים׳(, אלו שהגיעו 
לברך ואלו שכבר בירכו. 
זה כבר בירך ורץ למסור 
לחברו עד״ז, וזה מגיע 

ורץ לעמוד בתור
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משם שואבין רוח־הקודש

למה נקרא שמה בית־השואבה? שמשם שואבין רוח הקודש... יונה בן אמיתי מעולי 
רגלים היה, ונכנס לשמחת בית־השואבה ושרתה עליו רוח־הקודש )ירושלמי פ"ה 
ה"א(

מבואר בזוהר הקדוש, שהנשמה, כשהיא יורדת למטה, נקראת “יונה", על שם הכתוב “ולא תונו 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.
יונה הנביא בהקשר זה של שמחת בית־השואבה. כי ניסוך המים  זהו הטעם שרז"ל הזכירו במיוחד את 
מסמל את התעלות הגשמיות; עלייתם של הדברים התחתונים למעלה. משמחת בית־השואבה שואבים 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

ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית־השואבה... תנא: אשה היתה בוררת 
חיטים לאור של בית־השואבה )סוכה נא,א, נג,א(

המשנה מספרת שהיו אלו “פרחי כהונה" )בחורים, רש"י( שהדליקו את המנורות שהאירו את ירושלים.
כתב הרמב"ם: “כל איש שנדבה רוחו לעמוד לפני ה' לשרתו" הוא בבחינת “כהן". וההוראה מדבריו בהקשר 
הזה – כל מי ש"נדבה רוחו אותו" יש לו להאיר את בתי ישראל באור התורה והמצווה, ועד אשר גם ענייניהם 
הארציים של ישראל יהיו מוארים באור התורה – “אשה היתה בוררת חיטים לאור של בית־השואבה". וחובה 

מיוחדת מוטלת על שכמם של הצעירים, “פרחי כהונה".

)לקוטי־שיחות, כרך ד, עמ' 1365(

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

)סוכה נג,א(
יתרון האדם – שהוא יצור שכלי – על הבהמה, מתבטא גם בציור הגוף. באדם – הראש גבוה מהגוף לאות 
שהשכל שולט על הגוף. לעומת זאת, בבעל־חיים הראש והגוף באותה גובה, ואין הגוף נתון לשליטת השכל. 

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

שגם בעת השינה היה ניכר ונרגש שזוהי שנתו של אדם בעל־שכל.

)משיחת שמחת בית־השואבה תשי"ד. תורת מנחם תשי"ד כרך א ]י[, עמ' 69(

המשך מעמ' 13
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שבת־קודש פרשת האזינו1
י"ג בתשרי

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

כ"ק אדמו"ר ה'צמח־צדק'2.

ליל שבת־קודש
אשר  "ידוע  המנהגים:  בספר  הרבי  הוראת  לשון 
בלילה — החל מצאת־הכוכבים עד אחרי חצות לילה 
— אין אומרים תהילים )ובכלל זה — שיעור תהילים 
עשרת־ימי־תשובה,  מראש־השנה,  לבד  החודשי(... 
שאין  מכאן  ברור  והושענא־רבה".  יום־הכיפורים 

להקל בזה גם בלילי שבת ויום־טוב.

שחרית
לפני התפילה, סיום שמו"ת החל מ'שביעי' למנהג 

רבותינו נשיאינו.

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

גדול בפרנסה, עיי"ש.
2.  תיאור ההסתלקות, ותצלום המצבה )החדשה( בס' 'ימי חב"ד' 
'הלכות  בס'  הובאו  הרבי,  בשיחות  היום  מעלת  ביאור  זה.  ביום 
לנצל  הרבי  הציע  דומות,  בהזדמנויות  ואילך.   53 עמ'  בחג'  החג 
'עת רצון' כזאת, כדי להוסיף: לימוד פרק משנה, עכ"פ של האות 
ההילולא;  בעל  של  מתורתו  לימוד  השם,  מאותיות  הראשונה 
בעבודת התפילה; בנתינת צדקה לענייני בעל ההילולא וממלאי־
מקומו; ולקיים התוועדויות של שמחה, והחלטות טובות. ואם לא 
נעשה הנ"ל 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(.

קריאת התורה
)כסימן  האזינו  בשירת  עולים  לשישה  קוראים 

"הזי"ו לך"(, ואחד אחר השירה3.

הפטרה
 וידבר דוד.

אין אומרים 'אב הרחמים'.

מנחה
אומרים  אין  'ברכה'.  פרשת  בתורה  קוראים   

'צדקתך'.

יום ראשון, י"ד בתשרי
ערב חג הסוכות

מוצאי־שבת־קודש
אומרים  קדוש'.  'ואתה  נועם',  'ויהי  אומרים  אין 

'ויתן לך'.
עבור  גם  ונותנים  סוכות,  בערב  בצדקה  מרבים 

יום־טוב )ובחו"ל עבור שני הימים הראשונים(.

אגידת הלולב
יום־ ובערב  בסוכה  הלולב  את  לאגוד  מהדרים 

טוב. הרבי נהג לעשות זאת אחר חצות היום4.
המהדרים — אוגדים בעצמם את הלולב.

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

שלושה הדסים. ו"כל המרבה — הרי זה משובח".
להוסיף  להשתדל  הרבי  עורר  האחרונות  בשנים 
שלושה,  עוד  על־כל־פנים   — הדסים  שלושה  על 
בהדסים  ההוספות  ]גם  שמן־הדין5  השלושה  כנגד 

מתחלקות בשווה לצדדים6[.

3.  לוח כולל־חב"ד, משו"ע או"ח סי' תכח ס"ה.
4.  'אוצר' עמ' רפד.

5.  'התוועדויות' תשנ"ב ח"א עמ' 76. וראה 'אוצר' שם.
6.  ראה 'אוצר' שם אות סב.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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אין משתמשים בסלים הקלועים לערבות ולהדסים 
)'קוישיקלך'(, אלא בטבעות העשויות מעלי הלולב.
קודם  הטבעות  כל  את  להכין  הורה  הרבי 

שמתחילים לאגוד את הלולב7.
שדרת  )כאשר  הלולב  מימין  אחד   — ההדסים 
ואחד  משמאלו  אחד  האוגד(,  פני  מול  היא  הלולב 
באמצע, נוטה קצת לצד ימין. והערבות אחת מימין 

הלולב ואחת משמאלו8.
משתדלים שהערבות לא ייראו כל־כך.

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

הלולב מלמטה9.
על הלולב עצמו עושים שתי כריכות. ומשתדלים 
ובערבות,  בהדסים  מכוסות  יהיו  הכריכות  ששתי 

וגם, על־כל־פנים מקצת, הכריכה העליונה.
עשייתן10(,  )ואחרי  הנ"ל  כריכות  לשתי  בנוסף 
אוגדים את הלולב, ההדסים והערבות ביחד על־ידי 
להיות  צריכות  אלה  כריכות  שלוש  כריכות.  שלוש 

בתחום טפח אחד. נמצאו סך־הכול חמש כריכות.
טובה,  בצורה  ומיניו  הלולב  את  לאחסן  יש  בחג 
שבו  בכלי  מים  להוסיף  גם  אסור  שבשבת  ובפרט 
להוציא  מעדיפים  יש  המינים11.  ארבעת  נמצאים 
בכל פעם את ההדסים והערבות מכריכתן עם הלולב 
אחרי התפילה )והמבצעים(, ולאחסנם יבשים בתוך 

נייר־אלומיניום בתחתית המקרר.
בחג הסוכות )וגם בשבת שבו( אסור להריח בהדס 
של  באתרוג  מלהריח  גם  להימנע  וטוב  שבלולב. 

מצווה. אם טעה והריח, לא יברך על הריח12.
לפני  לפותחו  לזכור  יש  הסוכה,  מעל  גג  יש  אם 

כניסת יום־טוב.

הדלקת נרות יום־טוב
פעם  להדליק  ]הבנות[  שיתחילו  ונכון  כדאי 
על  גם  'שהחיינו'  יברכו  שאז  ביום־טוב,  הראשונה 

התחלת קיום מצוות הדלקת נר יום־טוב"13.

7.  'אוצר' עמ' רפה.
8.  סידור אדמוה"ז.

מסידור  לזה  מקור  וע"ש  הרבי,  מהנהגת  רפה   ס"ע  'אוצר'    .9
אדמוה"ז.

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

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

בסוכה.  יום־טוב  נרות  מדליקים  אפשר,  אם 
אם  ]אמנם  ההדלקה  אחרי  הביתה  להכניסם  ואין 
יש  אם  ובפרט  לנרות,  מקום  ואין  קטנה  הסוכה 
לאור  במשהו  להשתמש  יכולים  בטיחותי,  חשש 
חלק  רק   — אפשר  )אם  להעבירם  ואחר־כך  הנרות 
מהם( לחדר אחר, ואם אפשר, יש להשתדל שיהיה 
ברכת  בעת  אותו  שיראו  במקום  עליו  שבירכו  נר 

הקידוש14[.
יום־ של  נר  "להדליק  אחרי ההדלקה15, מברכות 
טוב" ו"שהחיינו". איש המדליק לא יברך 'שהחיינו'.

 יום שני, ט"ו בתשרי
 א' דחג־הסוכות16 

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

שמחת בית־השואבה
שמחת החג, וגם שמחת בית־השואבה, מתחילות 
מליל ראשון של חג־הסוכות. נוהגים לשיר, למחוא 
ביום־ גם  אלא[  בחול־המועד,  רק  ]לא  ולרקוד  כף 

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

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

מלך.

סדר הקידוש
מקדשים בסוכה, "אתקינו" )דיום־טוב(, "בורא פרי 
הגפן", "אשר בחר בנו", "לישב בסוכה", ו"שהחיינו".
קודם שהיה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מברך 'לישב 

בסוכה', היה מביט בסכך.
מי שבירך 'שהחיינו' בשעת הדלקת הנרות — לא 
שבסוכה  בקידוש  'שהחיינו'  ברכת  עתה.  יברכנה 

קלח.
14.  ראה שו"ע אדה"ז סי' רסג סי"ד. לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 283.

15.  שו"ע אדה"ז סי' רסג ס"ח.
16.  מקוצר היריעה נשמטו רוב ההערות הבאות, אך רוב ההוראות 

המעשיות הועברו מן ההערות אל גוף הלוח.
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בה,  הישיבה  מצוות  ועל  עשייתה  על  גם  עולה 
ולכאורה יש לכוון על כך בשעת הברכה, הן המקדש 
'שהחיינו'  )בטעות(  שבירך  איש  השומעים.  והן 
יכוון  לסוכה,  חוץ  הדליקם  אם  הנרות,  בהדלקת 
לצאת כעת מאדם אחר שאומר 'שהחיינו', או יברך 

בעצמו שוב ברכה זו בקידוש.

סעודת יום־טוב
המוציא  פרוסת  טובלים  הסוכות  דחג  ביום־טוב 

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

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

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

ייפסק אחרי שעה או שעתיים, צריך להמתין.

ענייני סוכה ויום־טוב
הסעודה  באמצע  מהסוכה  לצאת  שלא  מנהגנו 
ימי החג, במצב  וגם במשך שאר  גם כשיורד גשם, 
כזה נכנסים לסוכה, מקדשים ואוכלים בה ומברכים 
'לישב בסוכה', ללא פקפוק, וגם מתוועדים. וכן נהג 

הרבי.
מיני  או  לחם  על  רק  בסוכה'  'לישב  מברכים 
מזונות יותר מכביצה )כביצה: 54 סמ"ק. להשוואה: 
הוא  האריזה,  כולל  רגילה,  גפרורים  קופסת  נפח 
כ-30 סמ"ק(. ומברכים תחילה 'המוציא' או 'מזונות' 

ואחר־כך, לפני שטועמים, מברכים 'לישב בסוכה'.
המהדרים — גם מים אינם שותים מחוץ לסוכה.

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

שיברכו כדין[.
ממצוות שמחת יום־טוב לשתות בכל אחד מימי 

החג רביעית יין, אך אפשר לצאת ידי חובה בשתיית 
הרביעית מכוס הקידוש )גם בלילה(.

נטילת לולב
משכימים ומקדימים לקיים מצוות לולב, ובפרט 

בפעם הראשונה.
גם  והבריאים  לולב.  נטילת  לפני  לאכול  אסור 

אינם טועמים לפני־כן.
המובחר,  מן  מצווה  היא  בסוכה  לולב  נטילת 
אם  וגם  בסוכה.  מברכים  התפילה  קודם  ואפילו 
עד  להמתין  המובחר  מן  מצווה  גשמים,  יורדים 

שייפסק הגשם כדי ליטלו בסוכה.
כשנותנים את ארבעת המינים לאֵחר לברך, נכון 
להחזיר"  על־מנת  "במתנה  שהוא  בפירוש  לומר 
למעשה,  הרבי  נהג  וכן  משמע,  המנהגים  ]בספר 
לנותן  תועלת  "והוא  בחול־המועד[,  גם  זאת  לומר 

ולמקבל".
איטר יד נוטל את הלולב בימינו שהוא שמאל כל 

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

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

אשר אוחזו באלכסון קצת. ומנענע.

הנענועים
קרן  מזרחית,  דרומית  לקרן   — וצפון  לדרום 
צפונית מזרחית. למזרח — לאמצע המזרח. למעלה 
— בהבאה מורידים תחילה מעט "המשכה בעולם", 
ואחר־כך מביאים אל החזה. למטה — בהבאה מעלים 
מביאים  ואחר־כך  העולם",  "העלאת  מעט  תחילה 
פעמים  שתי   — ימין[  ]דרך  למערב  החזה.  אל 
הראשונות לקרן מערבית דרומית, בפעם השלישית 
— לאמצע מערב ]הכיוון צריך להיות למזרח ומערב 
ירושלים,  העולם, ולא שה'מזרח' הוא תמיד לכיוון 

כבתפילה[.
לכל צד — הולכה והבאה שלוש פעמים. בהבאה 
באמירת  שמכים  "מקום  החזה,  עד  להגיע  צריך 
הראשונה,  ההולכה  כולל  ההולכה,  וגם  'אשמנו'", 
מנענעים  הולכה  כל  אחר  החזה.  מן  מתחילה 
)מכסכסים( את הלולב, ואחר־כך עושים את ההבאה.

ראש הלולב יהיה למעלה בכל הנענועים.
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במשך כל הנענועים, האתרוג מכוסה ביד — חוץ 
מהנענוע האחרון, שאז מגלהו קצת.

עוד נהג הרבי: היה מביא את ד' המינים אל מול 
החזה, ואחר־כך 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.
החזה,  ובגובה  זקופים  המינים  הנענועים  בכל 
המינים  שבהם  ולמטה,  למעלה  הנענועים  מלבד 
או  הפנים  לגובה  מורמות  הידיים  ורק  זקופים, 

מושפלות למטה.

תפילת שחרית
שמונה־עשרה של יום־טוב.

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

רק פעם אחת, כדלהלן.
הלל: אחר חזרת הש"ץ אומרים הלל שלם. לכל 
הדעות מברכים עליו תחילה וסוף, וגם ביחיד )וכן 

גם בימי חול־המועד ושמחת־תורה(. 
ימין(,  )ביד  הלולב  את  אוחזים  הלל  באמירת 
)ביד  האתרוג  את  גם  אליו  מצרפים  ולנענועים 

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

בקול )והש"ץ עמהם בנחת( "הודו...".

הנענועים
מנענעים את הלולב ומיניו ארבע פעמים בהלל: 
ה'  ב"אנא  חסדו",  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  ב"הודו 
ב"אנא  הנענועים  שני  ]בין  ובכופלו  הושיעה־נא", 
הפסק  עושה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  היה  ה'" 

הרגליים,  הפרדת  האתרוג,  הנחת  כגון  כלשהו, 
סידור הטלית על כתפיו וכדומה[, וב"הודו לה' כי 
ההלל.  בסוף  אשר  הראשון  חסדו"  לעולם  כי  טוב 
ואם בירך על הלולב בבית־הכנסת קודם הלל, אינו 

מנענע ב"אנא ה' הושיעה־נא" אלא פעם אחת.

סדר הנענועים
)אבל  מנענע  אינו   — "לה'"  לדרום,   — "הודו"   
 — "כי"  "הודו"(,  מילת  לאמירת  אמירתו  מצרף 
"לעולם"  למעלה,   — "כי"  למזרח,   — "טוב"  לצפון, 

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

ולמערב.

הושענות
מוציאים ספר־תורה אחד, והמוציאו עומד איתו 
ליד הבימה ומחזיקו17. ארון־הקודש נשאר פתוח עד 

גמר אמירת ההושענות.
גם  בבית־הכנסת  להקיף  שנהוג  כמדומה 

כשמתפללים ביחיד.
באמירת ההושענות היה הרבי מחזיק את ארבעת 

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

אות ת'.
הושענות דיום זה: 'למען אמיתך'.

צפון   — מזרח  השעון(  כיוון  )נגד  הן  ההקפות 
ישלים   — ממקומו  שהתחיל  )מי  דרום   — מערב   —

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 

17.  בלוח כולל־חב"ד כתוב שאם לכולם יש לולבים, יניחו את 
ספר־התורה על הבימה. וע"ע.
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שלו  בארבעת־המינים  לכבד  לו  ויש  מקיף.  אינו 
אדם אחר שאין לו ד' מינים — שיקיף הוא.

שבסוף  )ודומיו,  אמרתי..."  "כי  הפסוקים  את 
בשנים  בהושענא־רבה.  רק  אומרים  הושענא(  כל 
האחרונות הורה הרבי לנגן "הושיעה את עמך..." 
דעת..." שבסוף  "למען  הפסוק  את  הידוע.  בניגון 
את  כשמכניסים  רם  בקול  אומרים  ההושענות, 

ספר־התורה להיכל.

שימור ד' מינים ביו"ט
מותר להחזיר לולב למים ביום־טוב, ואף להוסיף 
עליו מים )עד מחצית מהכמות הנמצאת(, אבל לא 
המינים  נשמרים  על־פי־רוב  המים.  את  להחליף 
כראוי ללא מים כשהם סגורים היטב בתוך נרתיק 
קל של  ריסוס  עם  יום־טוב,  )שהוכן מערב  ניילון 

מים פנימה, ליצירת לחות(, או בתוך נייר־כסף.

קריאת התורה
פעם  אומרים  הארון  בפתיחת  הראת'.  'אתה   
לרצון,  יהיו  "ריבונו־של־עולם",  מידות.  י"ג  אחת 
ואני תפילתי )פעם אחת(, וממשיכים כרגיל: "בריך 

שמיה... ישועה ורחמים". 
מוליך  הראשון  את  ספרי־תורה,  שני  מוציאים 
עולים  לחמישה  הראשון  בספר  וקוראים  הש"ץ, 
)ויקרא כב( "שור או כשב", מניחים ספר שני על 

הבימה ואומרים חצי קדיש. הגבהה וגלילה. 
כט(  )במדבר  השני  בספר  למפטיר  קוראים 

"ובחמישה־עשר יום". הגבהה וגלילה. 
לה'",  בא  יום  "הנה  יד(:  )זכריה  היום  הפטרת 

ומזכירים קדושת היום בברכה אחרונה. 

סדר התפילה
ואומרים  השני  ספר־התורה  את  נוטלים  אשרי. 

'יהללו'. חצי קדיש. מוסף של יום־טוב.

נשיאת כפיים
הכול מכסים את פניהם בטלית, וגם את הילדים 
מכוסות  הכוהנים  ידי  גם  הטלית.  תחת  מכניסים 

בטלית.
לימינם  לשמאלם,  פניהם  את  מפנים  הכוהנים 

ולאמצע, בכל אחת מהמילים: 'יברכך', 'וישמרך', 
'אליך', 'ויחונך', 'אליך', 'לך', 'שלום'.

ראשו  המתברך   — 'יברכך'  תיבת  כשאומרים 
 — וישמרך  לימינו.  ראשו  מיסב   — ה'  באמצע. 
 — פניו  באמצע.   — ה'  לשמאלו.   — יאר  באמצע. 

לימינו, וכן הלאה עד לתיבת שלום — באמצע.
הקהל  אין  השם,  את  הכהנים  כשמזכירים 
אומרים "ברוך הוא וברוך שמו", וכן אין אומרים 

"כן יהי רצון" וכדומה.
יום־ של  במוסף  כפיהם  נושאים  כשהכוהנים 
טוב אומרים הקהל "ריבונו של עולם..." — בשעה 
כשהכוהנים  אבל  דווקא,  מנגנים  שהכוהנים 
כשמנגנים  לשמוע.  צריך  התיבות,  את  אומרים 
הכוהנים לפני התיבה "וישם", אומר הקהל "ריבונו 
של עולם . . הצדיק". כשמנגנים לפני תיבת "לך" 
— "ואם... אלישע". כשמנגנים לפני תיבת "שלום" 
תיבת  אומרים  וכשהכוהנים  לטובה".  "וכשם...   —

"שלום", מסיימים "ותשמרני ותחנני ותרצני".
אמן,  עניית  אחר  אומרים   — במרום..."  "אדיר 

כשעדיין הטלית על הפנים.

קידוש
וברכות  מועדי",  "אלה  דיום־טוב,  "אתקינו" 

'בורא פרי הגפן' ו'לישב בסוכה'.
ברכת  אחרי  בסוכה'  'לישב  מברכים  המסובים 

'המוציא'.

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

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

זו!".
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יום שלישי
ט"ז בתשרי, א' דחול־המועד18

יום שני בערב — מוצאי יום־טוב19:

ערבית
אתה חוננתנו. יעלה ויבוא.

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

— הראשונה לחובה, והשנייה לתשלומין.

הבדלה 
בסוכה. בלי נר ובשמים. כשמבדיל על היין מברך 

אחר ברכת 'המבדיל' גם 'לישב בסוכה'.

שמחת־בית־השואבה
חול־המועד  בלילות  האחרונות  בשנים  נעשית 
עיר,  של  וברחובה  גדול  בפרסום  ואתר  אתר  בכל 
נעשית  כמו־כן  עם.  וברוב  תזמורת  בהשתתפות 

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

הלולב לח והדור.
ההדסים  את  מחליפים  חול־המועד  ימי  במשך 

של־יום־טוב,  הנרות:  הדלקת  דיו"ט.  ערבית  חו"ל:  לבני    .18
שהחיינו,  קידוש,  יין,  הפעם:  בסוכה,  הקידוש  סדר  ושהחיינו. 
פ"א,  מדות  י"ג  אומרים  בשחרית  ס"ת  בהוצאת  בסוכה.  לישב 
כדאתמול  עולים  לה'  וקוראים  ס"ת  ב'  מוציאים  וכו',  רבש"ע 
"ויקהלו  כדאתמול, הפטרה  הב' למפטיר  כשב', בספר  או  'שור 
אל המלך שלמה", אשרי, יהללו, מוסף כדאתמול, נשיאת־כפיים 

וכו'. מנחה של יו"ט. ערבית של חול. אתה חוננתנו. יעלה ויבוא.
הרגילה  הפסיקה  ולהיפך,  בארה"ק  הנמצא  חו"ל  בן  לעניין    .19
של רבותינו נשיאינו בזה היתה ע"פ נגלה )ולא ע"פ פס"ד אדה"ז 
בשו"ע מהדו"ת סי' א ס"ח, לפי המקום בו נמצאים בפועל(. ראה 
בשדה  'נתיבים  בס'  בנושא,  הליקוט  של  האחרונה  במהדורה 

השליחות' ח"א עמ' קג. וע"ע.

לוקחים  אין  אבל  מהם,  חלק  או  כולם  והערבות, 
בכל יום ערבה חדשה.

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

כמובן(.

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

התלמידים/ות בימי חול־המועד.
מותר )ומצווה( לפתוח בית־ספר, ואם יש צורך 
שלא  התלמידים  את  להעסיק  כדי  לכתוב,  גם   —
יסתובבו ויבלו את זמנם בחוצות בימי חול־המועד, 

שאין לך 'דבר האבד' יותר מזה.

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

הלולב בחג זה(.
אין מניחים תפילין בכל ימי חול־המועד. תפילה 
של חול, יעלה ויבוא. הלל, הושענות 'אבן שתייה', 
קדיש  אורי,  ה'  לדוד  שיר־של־יום,  תתקבל.  קדיש 

יתום.

קריאת התורה
פינחס  בפרשת  וקוראים  ספר־תורה  מוציאים 
לארבעה עולים. על־פי הוראת הרבי — נראה שיש 
עולה את  כמנהג הרווח באה"ק לקרוא לכל  לנהוג 
פרשת היום )היום — "ביום השני" ארבע פעמים, וכן 
הלאה(, ולא כפי שהונהג על־פי ההקלטה משיחת 
י"ז תשרי תשמ"ט, ששלוש העליות הראשונות הן 
"וביום   — לוי  השני",  "וביום   — כוהן  בחו"ל:  כמו 
"וביום הרביעי", ורק הרביעי  השלישי", ישראל — 
השני"20.  "וביום  בלבד  היום  קרבן  את  קורא 

'ביום  את  גם  ל'רביעי'  לקרוא  מוסיפים  בחו"ל  משא"כ    .20
השלישי', משום ספיקו של יום.
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וכיוצא־בזה בכל ימי חול־המועד21. אולם יש רבנים 
המחזיקים בהנהגה החדשה מתשמ"ט דווקא22. על 
הציבור  לכל  להודיע  קהילה  בכל  המרא־דאתרא 

שלו את הכרעתו עבורם בזה.
בארץ־הקודש  אומרים  מוסף  בתפילת  בקרבנות 

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

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

עולות למעלה ואינן מושגות".

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

הפצת המעיינות.

יום רביעי
י"ז תשרי, ב' דחול־המועד

שחרית
הושענות: 'אום אני חומה'.

קריאת התורה: קוראים לארבעה עולים. למנהג 
השנייה:  לשיטה  השלישי".  "וביום  לכולם  אה"ק: 

נדפסה  בנדון  הרבי  לבין  ז"ל  נאה  הגר"ב  בין  ההתכתבות    .21
לראשונה במלואה ב'פרדס חב"ד' גיליון 16 )חנוכה תשס"ו(.

תר"מ־תרמ"ג,  גיליונות  ב'התקשרות'  התקיים  בנושא  דיון    .22
וראה גם בגיליון תרנ"א.

כהן "וביום השלישי", לוי "וביום הרביעי", ישראל 
"וביום החמישי", רביעי "וביום השלישי".

במוסף — "וביום השלישי".

יום חמישי
ח"י בתשרי, ג' דחול־המועד

שחרית
הושענות: אומרים "אדון המושיע".

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

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

יום שישי
י"ט בתשרי, ד' דחול־המועד

שחרית
הושענות: "אדם ובהמה".

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

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

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

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

חול־המועד(.
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àõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä eðéæàä©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤
:éô-éøîàä eðéæàäõøàä òîLúå äøaãàå íéîM ¦§¥¦«©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤
:éô-éøîà ארעא ותׁשמע ואמלל ׁשמיא אציתּו ¦§¥¦«ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָ

פמי: áìhkאמרי ìfz éç÷ì øènk óøòé ְִִֵֻ©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìò íéáéáøëå àLã-éìò íøéòNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNòéúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé ¥«¤©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®
:áNò-éìò íéáéáøëå àLã-éìò íøéòNk יבּסם ¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤ְַַ

ּכרּוחי  מימרי ּכטלא יתקּבל אּולפני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָּכמטרא

די  מלקֹוׁשא ּוכרסיסי דתאה על דנׁשבין ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָמטרא

עׂשּבא: âìãâעל eáä àø÷à ýåýé íL ék ְִַָ¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤
:eðéäìàììãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«Ÿ¥«¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤
:eðéäìàì רבּותא הבּו מצלי אנא דיי ּבׁשמא ארי ¥«Ÿ¥«ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

אלהנא: ãåéëøc-ìëקדם ék Bìòt íéîz øevä ֱָָָָָ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà ìà ètLî¦§¨®¥³¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«
ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà ּתקיפא ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«ִַָ

אלהא  דינא ארחתּה ּכל ארי עֹובדֹוהי ְְְֱֲִִִֵֵָָָָָָָֹדׁשלמין

זּכי  קדם ּדמן נפק לא עולה קדמֹוהי דמן ְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָָָמהימנא

הּוא: älוקׁשיט Bì úçLøBc íîeî åéða à ְִַ¦¥¬²−ÇŸ¨¨´¨®¬
:ìzìúôe LwòøBc íîeî åéða àl Bì úçL ¦¥−§©§«Ÿ¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬
:ìzìúôe Lwò די בניא לּה לא להֹון חּבילּו ¦¥−§©§«Ÿְְֲִִֵַָָ

ד  לטעותא ואׁשּתניּו:פלחּו עֹובדֹוהי דאׁשניּו רא ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ

åäíëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®
éáà àeä-àBìäw Eðððëéå ENò àeä E:E £Æ¨¦´Ç̈¤½¬¨«§−©«§«Ÿ§¤«

àeä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéìä©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENò àeä E:E אּתּון יי קדם הא ¨¦´¨¤½¬¨«§−©«§«Ÿ§¤«ְֳַָָָ

הלא  חּכימּו ולא א ֹוריתא דקּבילּו עמא ּדא ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָּגמלין

:ואתקנ עבד הּוא לּה די ואּת אבּו ְְְְְְֲִֵַַָָָהּוא

éðùæìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³
éáàéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå EíìBò úBîé øëæ ¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§ŸÆ§´½̈

éáà ìàL øãå øc úBðL eðéaéð÷æ Eãbéå EE ¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−
Cì-eøîàéå: ּבׁשני אסּתּכל עלמא דמן יֹומין אדּכר §«Ÿ§¨«ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

:ל ויימרּון סבי ל ויחוי אבּו ׁשאל ודר ְְְְֲִִֵַַַָָָָָּדר

çávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ
:ìàøNé éða øtñîì íénò úìábïBéìò ìçðäa §ª´Ÿ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«§©§¥³¤§Æ

øtñîì íénò úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½§¦§©−
ìàøNé éða:ּבפרׁשּותּה עממיא עלאה ּבאחסנא §¥¬¦§¨¥«ְְְֲִֵַַַָָָָָָָ

ּבני  למנין עממיא ּתחּומי קיים אנׁשא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּבני

èìáçיׂשראל: á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék ְִֵָ¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤
:Búìçð:Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék ©«£¨«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«

אחסנּתּה: עדב יעקב עמּה דיי חלקא ְְֲֲֲֲֳֵֵֵַַַַַַָָָֹארי

éïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñéeäàöîé §«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«¦§¨¥̧Æ

eäððBáé eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé ּבארעא צרּכיהֹון סּפיק ¦§¤−§§¦¬¥«ְְְִֵַַָָ

אׁשרנּון  מיא לית די  אתר צחונא ּובית ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָמדּברא

אֹוריתא  ּפתגמי אלפנּון לׁשכנּתּה סחֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָסחֹור

עיניהֹון: ּכבבת àé-ìòנטרנּון Bp÷ øéòé øLðk ְְִֵֵַָָ§¤̧¤Æ¨¦´¦½©
-ìò eäàOé eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½¦¨¥−©

:BúøáàNøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk ¤§¨«§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ
Búøáà-ìò eäàOé eäçwé åéôðk:דמחיׁש ּכנׁשרא §¨¨Æ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«ְְְִִִָ

מקּבלהֹון  ּגדּפֹוהי ּפריס מתחֹופף בנֹוהי על ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלקנּה

אברֹוהי: ּתקֹוף על áéepçðéמנטלהֹון ããa ýåýé ְְְֱִֶַַָ§Ÿ̈−¨¨´©§¤®
:øëð ìà Bnò ïéàåBnò ïéàå epçðé ããa ýåýé §¥¬¦−¥¬¥¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−

øëð ìà: לאׁשריּותהֹון עתיד ּבלחֹודֹוהי יי ¥¬¥¨«ְְְְְֲִִִַָָ

יתקים  ולא לאתחדתא עתיד דהּוא ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָּבעלמא

טעון: פלחן ְֲִַַָָָָקדמֹוהי

éùéìùâéeäákøéÈ¯˜ È˙ÂÓ·ŒÏÚ ·È˙Îéúîa-ìò ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥
òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå õøà̈½¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©

:øeö Léîìçî ïîLåõøà éúîa-ìò eäákøé §¤−¤¥«©§¦¬«©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçî ואֹוכלנּון ארעא ּתקּפי על אׁשרנּון ¥«©§¦¬«ְְְְִִֵַַַָָָ

ונכסי  קרוין ׁשליטי ּבזת להֹון ויהב סנאיהֹון ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָּבזת

ּתקיפין: ּכרּכין ãéïàöיתבי áìçå ø÷a úàîç ְְִִִֵַַָ¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ
íéãezòå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç-íò¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½
:øîç-äzLz áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤

שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'
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íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz וׁשליטיהֹון מלכיהֹון ּבזת להֹון יהב ¦§¤¨«¤ְְְְִִֵֵַַַַ

דארעהֹון  עמא ותקפיהֹון רברביהֹון עתר ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹעם

ודם  ּומׁשריתהֹון חיליהֹון ּבזת עם ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָואחסנּתהֹון

ּכמיא: איּתׁשד åèèòáiåּגּבריהֹון ïeøLé ïîLiå ְִִֵַַָָָ©¦§©³§ªÆ©¦§½̈
ìaðéå eäNò dBìà Lhiå úéNk úéáò zðîL̈©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©¨½̈©§©¥−

:BúòLé øeöúéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå ¬§ª«¨«©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà Lhiå úéNk̈¦®¨©¦Æ¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«
נכסין  קנא ּתקֹוף אצלח ּובעט יׂשראל ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָועּתר

ּתקיפא  קדם וארגז דעבדּה אלהא ּפלחן ְְְְְְֱֳִֵֵַַַַָָָָָָּוׁשבק

æè:eäñéòëéדפרקּה: úáòBúa íéøæa eäàð÷é ְְֵָ©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«
eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é:אקניאּו ©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«ְִַ

קדמֹוהי: ארגיזּו ּבתֹועבתא טעון ּבפלחן ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָקדמֹוהי

æéíeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«
íéLãç íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ

:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî לׁשדין דּבחּו ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«ְִֵַָ

די  חדּתא ידענּון דלא ּדחלן צרֹו ּבהֹון ְְְְֲִִִֵַַָָָָֻּדלית

אבהתכֹון: בהֹון אתעּסקּו לא אתעבידא ְְְְֲֲִִִִִַָָָָָָמקריב

çéLz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzåøeö ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«¬
:Eììçî ìà çkLzå éLz Eãìé תקיפא דחלא §¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«ֲִַַָָ

:דעבד אלהא פלחן ׁשבקּתא אתנׁשתא ְְְְְְְְֱִִֵַַָָָָָָָָָדברא

éòéáøèé:åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«
:åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå יי קדם ּוגלי ©©¬§§Ÿ̈−©¦§®̈¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«ְֱֳִָָ

ּובנן: ּבנין קדמֹוהי מדארגיזּו רגזּה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָּותקף

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦¨®¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå ¨«©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà: ©«£¦¨®¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

גל  מנהֹון ׁשכנּתי אסלק יהי ואמר מא קדמי י ְְְְֱֱֲֳִִִִֵֵַַַַָָ

ּבהֹון  דלית ּבניא אנּון דאׁשניּו דרא ארי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָבסֹופיהֹון

àëéðeñòkהימנּו: ìà-àìá éðeàð÷ íä ֵָ¥µ¦§´¦§Ÿ¥Ç½¦«£−¦
ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à éðàå íäéìáäa§©§¥¤®©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈

:íñéòëàíäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä ©§¦¥«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à éðàå אנּון ©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«ִ

ּבפלחן  קדמי ארגיזּו דחלא ּבלא קדמי ְְְְְֲֳֳִִַַַַַַָָָָָאקניאּו

טפׁשא  ּבעמא עם ּבלא אקננּון ואנא ְְְְֲֲִַַַַַַָָָָָטעון

áë-ãòארגזנּון: ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék ְִֵַ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©
èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz ìBàL§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−

:íéøä éãñBî-ãò ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék «§¥¬¨¦«¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz ìBàL§´©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

íéøä: ּברגז מקדמי נפק ּכאׁשא ּתקיף קדּום ארי ¨¦«ְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָ

ועללּתּה ארעא ואסף עראית ׁשאֹול עד ְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָוׁשצי

טּוריא: סיפי עד âëúBòøוׁשצית Bîéìò ätñà ְְִֵֵַַַָָ©§¤¬¨¥−¨®
:ía-älëà évç-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà ¦©−£©¤¨«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤

ía::בהֹון אׁשצי מכּתׁשי ּביׁשין עליהֹון אסף ¨«ְְֱֲִִֵֵֵֵַַָָ

ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤
çæ úîç-íò ía-çlLà úîäa:øôò éìéæî §¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«§¥¬

-çlLà úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø̈¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ£©©
:øôò éìçæ úîç-íò ía עּוף ואכּולי כפן נפיחי ½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«ְֲִֵֵַָָ

בהֹון  אגרי ּברא חיות וׁשן ּביׁשן רּוחין ְְְֱִִִֵֵֵֵַָָָָּוכתיׁשי

ּבעפרא: דזחלין ּתניניא חמת äëõeçîעם ְְְֲֲִִִַַַַָָָ¦Æ
-íb øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ©

:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúaáøç-ìkLz õeçî §½̈¥−¦¦¬¥¨«¦Æ§©¤¤½¤
-íò ÷ðBé äìeúa-íb øeça-íb äîéà íéøãçîe¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ©§½̈¥−¦

äáéN Léà: חרגת ּומּתוניא חרּבא ּתתּכל מּברא ¦¬¥¨«ְְְְִִֵַַַַַָָָָָ

עם  ינקיהֹון עֹולמתהֹון אף עּולמיהֹון אף ְְִֵֵֵֵַַָָָמֹותא

סביהֹון: åëäúéaLàאנׁש íäéàôà ézøîà ֱֵַָ¨©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨
:íøëæ LBðàîLBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà ¥«¡−¦§¨«¨©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−

:íøëæ אבטל ואׁשצנּון עליהֹון רגזי אחּול אמרית ¦§¨«ְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָ

דּוכרניהֹון: אנׁשא æëøeâàמּבני áéBà ñòk éìeì ְְֱִֵֵָָָ¥À©³©¥Æ¨½
ýåýé àìå äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−

:úàæ-ìk ìòteøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì ¨©¬¨«Ÿ¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−
-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö̈¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨

úàæ: יתרברב דילמא ּכניׁש דסנאה רגזא אלּולפֹון «Ÿְְְְְְְִִִִַַָָָָָָ

ולא  לנא תקיפת ידנא יימרּון דילמא דבבא ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָּבעל

דא: ּכל הות יי קדם çëúBöòמן ãáà éBâ-ék ְֲֳִַָָָָ¦²Ÿ©¬¥−
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:äðeáz íäa ïéàå änäänä úBöò ãáà éBâ-ék ¥®¨§¥¬¨¤−§¨«¦²Ÿ©¬¥−¥®¨
:äðeáz íäa ïéàå ולית אנּון עצה מאּבדי עם ארי §¥¬¨¤−§¨«ְְְֲִֵֵֵֵַַָ

סּוכלתנּו: ְְְָּבהֹון

éùéîçèëeðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−
:íúéøçàìeðéáé úàæ eìékNé eîëç eì §©«£¦¨«¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−
:íúéøçàì מא סברּו בדא אסּתּכלּו חּכימּו אלּו §©«£¦¨«ְְְִִִַַָָָָ

בסֹופיהֹון: ìíéðLeיהי óìà ãçà ócøé äëéà ְְֵֵ¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦
ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà äááø eñéðé̈¦´§¨¨®¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−

:íøébñäeñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà ¦§¦¨«¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà äááø§¨¨®¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«
לרּבֹותא  יערקּון ּותרין אלפא חד ירדֹוף ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָאכדין

אׁשלמנּון: ויי מסרנּון ּתקיּפהֹון ארי àìékאלהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìeðøeöë àì ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦²¬Ÿ§¥−

:íéìéìt eðéáéàå íøeö ּתקּפהֹון כתקּפנא לא ארי ¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«ְְְְֲֵָָָָָ

דיננא: הוֹו דבבנא áìíðôbּובעלי íãñ ïôbî-ék ְֲֲֵַַָָָָָָ¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈
úìkLà LBø-éápò Bîáðò äøîò úîãMîe¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½©§§¬Ÿ

:Bîì úøøîäøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék §Ÿ−Ÿ¨«¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò Bîáðò ארי £¨¥̧Æ¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«ֲֵ

ּכעם  ולקּותהֹון ּפרענּותהֹון דסדֹום עמא ְְְְְְְְֲֲִַַָָֻֻכפרענּות

ותׁשלמת  חוין ּכרׁשי ּביׁשין מחתהֹון ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֻעמרה

ּכמררּותהֹון: âìíðééעֹובדיהֹון íðépz úîç ְְִֵָָ£©¬©¦¦−¥¨®
:øæëà íéðút LàøåLàøå íðéé íðépz úîç §¬Ÿ§¨¦−©§¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðút ּפרענּותהֹון ּכס ּתּנינּיא כמרת הא §¨¦−©§¨«ְְְֲִַַַָָָֹֻ

אכזראין: חוין ּפתני ãìñîkּוכריׁש àeä-àìä ְְְְְִֵֵֶַָָָ£Ÿ−¨ª´
:éúøöBàa íeúç éãnòéãnò ñîk àeä-àìä ¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®

:éúøöBàa íeúç קדמי גלן עֹובדיהֹון כל הלא ¨−§«§Ÿ¨«ְֲֳֵַָָָָָ

ּבאֹוצרי: ּדינא ליֹום äìúòìגניזין ílLå í÷ð éì ְְְְִִִָָ¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−
úãúò Lçå íãéà íBé áBø÷ ék íìâø èeîz̈´©§¨®¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ

:BîìíBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà ואנא ּפרענּותא קדמי ¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«ְֲֲֳַַָָָֻ

יֹום  קריב ארי מארעהֹון דיגלּון לעדן ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָאׁשלם

להֹון: דעתיד ּומּבע åìBnòּתברהֹון ýåýé ïéãé-ék ְְְְִַַָָ¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½
ñôàå ãé úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©½̈§¤−¤

:áeæòå øeöòíçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék ¨¬§¨«¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤®̈

áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék äàøé ék: ידין ארי ¦³¦§¤Æ¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«ְֲִֵ

יתפרע  צדיקיא עבדֹוהי ּופרענּות דעמּה דינא ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֻיי

מחת  עליהֹון דתתקף דבעּדן קדמֹוהי גלי ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָארי

ּוׁשביקין: מּטלטלין יהֹון æìéàסנאה øîàå ְְְְְִִִִַָָ§¨©−¥´
:Bá eéñç øeö Bîéäìàeéñç øeö Bîéäìà éà øîàå ¡Ÿ¥®−¨¨¬«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬

Bá::ּבּה רחיצין דהוֹו ּתקיפא דחלתהֹון אן ויימר «ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָ

çìíëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷éáìç øLà ¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«£¤̧¥³¤

éäé íëøæòéå eîe÷é íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬
:äøúñ íëéìò ׁשתן אכלין הוֹו נכסתהֹון תרב די £¥¤−¦§¨«ְְְְֲִִִַָָָָ

יהֹון  ויסעדּונכֹון ּכען יקּומּון נסּכיהֹון ְְְְְֲֲִִֵַַַחמר

מגן: èìïéàåעליכֹון àeä éðà éðà ék äzò | eàø ֲֵֵָ§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬
éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnò íéäìà¡Ÿ¦−¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´

:ìévî éãiî ïéàå àtøàéðà éðà ék äzò | eàø ¤§½̈§¥¬¦¨¦−©¦«§´©À̈¦´£¦³£¦Æ
ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnò íéäìà ïéàå àeä½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ

:ìévî éãiî ïéàå àtøà éðàå אנא ארי ּכען חזֹו ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−©¦«ְֲֲֲֵַָ

ּומחה  ממית אנא מני ּבר אלּה ולית הּוא ְֱֲֲִִִֵֵֵַָָָָאנא

מׁשזב: ידי מן ולית מסינא ואף ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמחינא

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék §Ÿ¨«¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòì ואמרית ׁשכנּתי ּבית בׁשמיא אתקנית ארי §Ÿ¨«ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָ

לעלמין: אנא àîéaøçקים ÷øa éúBpL-íà ְְֲִַָָָ¦©¦Æ§©´©§¦½
éøöì í÷ð áéLà éãé ètLîa æçàúåéàðNîìå §Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈Ç§¦§©§©−

:ílLàéãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà £©¥«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà חד על אם ¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«ִַַ

ׁשמיא  סֹוף ועד ׁשמיא מסֹוף ברקא כחזּו ְְְְְְִֵֵַַַַָָָּתרין

פרענּותא  אתיב ידי בדינא ותתקף חרּבי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָֻּתתגלי

אׁשלם: דבבי ּולבעלי áîévçלסנאי øékLà ְְְְֱֲֵֵַַַַָָ©§¦³¦©Æ
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîéaøçå ícî évç øékLà ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−
áéBà úBòøt Làøî äéáLå ììç ícî øNa ìëàz: Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

מּדם  ּבעממיא ּתקטֹול וחרּבי מדמא גירי ְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָארוי

ּובעל  סנאה מריׁש כתרין לאעּדאה וׁשבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָקטילן

âîékדבבא: Bnò íéBâ eðéðøäíBwé åéãáò-íã ְָָ©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®
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:Bnò Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðåeðéðøä §¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«©§¦³
åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈

Bnò Búîãà øtëå:ô ארי עמּה עממיא ׁשּבחּו §¦¤¬©§¨−©«ְֲֵֵַַַַָָ

יתיב  ּופרענּות יתּפרע צּדיקּיא עבדֹוהי ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֻֻפרענּות

עּמּה: ועל ארעּה על ויכּפר ְְְְִִֵֵַַַַַַָלסנאֹוהי

éòéáùãîéøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa úàfä-äøéMä©¦¨«©−Ÿ§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«
úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ

ð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa:ïe מׁשה ואתא §¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«ֲֶַָֹ

עמא  קדם הדא תׁשּבחתא ּפתגמי ּכל ית ְְְֳִִֵַַַָָָָָָָָֻּומליל

נּון: ּבר והֹוׁשע äîøaãìהּוא äLî ìëéå ְֵַַ©§©´¤½§©¥²
:ìàøNé-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úàìëéå ¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨¦§¨¥«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNé פתגמּיא ּכל ית למּללא מׁשה וׁשצי ¦§¨¥«ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

יׂשראל: ּכל עם åîeîéNהאלין íäìà øîàiå ְִִִֵֵָָָ©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´
íëa ãéòî éëðà øLà íéøácä-ìëì íëááì§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−

ì íëéða-úà íeöz øLà íBiäúBNòì øîL ©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½
:úàfä äøBzä éøác-ìk-úàíäìà øîàiå ¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ©³Ÿ¤£¥¤Æ

íëa ãéòî éëðà øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−
ì íëéða-úà íeöz øLà íBiäúBNòì øîL ©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½

úàfä äøBzä éøác-ìk-úà:ׁשּוֹו להֹון ואמר ¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿְֲַַַ

יֹומא  ּבכֹון מסהד אנא די ּפתגמיא לכל ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָלּבכֹון

ּכל  ית למעּבד למּטר ּבניכֹון ית תפקדנּון די ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָדין

הדא: אֹוריתא æîàeäּפתגמי ÷ø øáã-àì ék ְְִֵַָָָָÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ
íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék íkî¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ
ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²

:dzLøì änLíkî àeä ÷ø øáã-àì ék −̈¨§¦§¨«Â¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½
-ìò íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ©
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

:dzLøì פתגם לא הּוא ארי ארי מנכֹון הּוא רקא §¦§¨«ְְֲֲִִֵֵֵָָָ

ארעא  על יֹומין ּתֹורכּון הדין ּובפתגמא ְְְְִִֵֵַַַָָָָחייכֹון

למירתּה ּתמן ירדנא ית עברין אּתּון :די ְְְְְִִֵַַַַָָָָ

øéèôîôçîíBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬

:øîàì äfäíBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¤−¥«Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬
:øîàì äfä הדין יֹומא ּבכרן מׁשה עם יי ּומליל ©¤−¥«Ÿְְִִִֵֶַַָָָֹ

èîBáð-øäלמימר: äfä íéøáòä øä-ìà äìò ְֵָ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À
äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî õøàa øLà£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-úà¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìøLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò ©«£ª¨«£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ
õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî õøàa§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïòðk סק §©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«ַ

ּבארעא  די דנבֹו טּורא הדין דעבראי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָלטּורא

די  דכנען ארעא ית וחזי ירחֹו אּפי על די ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָדמֹואב

לאחסנא: יׂשראל לבני יהב ðøäaאנא úîe ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָªÀ¨¨Æ
énò-ìà óñàäå änL äìò äzà øLàE £¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤©¤®

éçà ïøäà úî-øLàkóñàiå øää øäa E ©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤
:åénò-ìàänL äìò äzà øLà øäa úîe ¤©¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨

énò-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ
åénò-ìà óñàiå øää: סלק אּת די ּבטּורא ּומּות ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«ְְִֵַָָ

אחּו אהרן דמית ּכמא לעמ ואתּכנׁש ְְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹלתמן

לעמּה: ואתּכניׁש טּורא àðøLàבהֹור ìò ְְְְְִִֵַָ©Á£¤̧
Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−
CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−

:ìàøNé éðaéða CBúa éa ízìòî øLà ìò §¥¬¦§¨¥«©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´
øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³

ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì: די על «Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«ִַ

רקם  מצּות ּבמי יׂשראל ּבני ּבגֹו ּבמימרי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָׁשקרּתּון

ּבני  ּבגֹו יתי קּדׁשּתּון לא די על דצן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָמדּברא

áðänLåיׂשראל: õøàä-úà äàøz ãâpî ék ְִֵָ¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ
éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà àBáú àì́Ÿ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬

:ìàøNéàì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék ¦§¨¥«¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà àBáú ארי ¨½¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«ֲֵ

לארעא  תעּול לא ּולתמן ארעא ית ּתחזי ְְְְֱֳִֵֵֵֶַַַָָָָָמקבל

יׂשראל: לבני יהב אנא äàøzדי ãâpî ék ְְֲִִִֵֵֵָָָ¦¬¦¤−¤¦§¤´
-øLà õøàä-ìà àBáú àì änLå õøàä-úà¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½¤¨¾̈¤£¤

:ìàøNé éðáì ïúð éðàô ô ô.ïîéñ á"ìë ,íé÷åñô á"ð £¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«



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

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!

åðéæàä úùøôì äøèôäáë ÷øô á ìàåîùá

ישראל". "שובה מפטירין שובה, בשבת וכשחל דוד", "וידבר מפטירין לסוכות כיפור בין כשחל

à:ìeàL ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬¨«
á:éì-éèìôîe éúãöîe érìñ ýåýé øîàiåâéñeðîe éabNî érLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éäìà ©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À¦§©¦¸§¦½

:éðrLz ñîçî érLîã:rLeà éáéàîe ýåýé àø÷à ìläîäìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà ék «Ÿ¦¦¾¥¨−̈«Ÿ¦¥«¦§ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©
:éðúráéå:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáçæòîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva §©«£ª«¦¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª¦¬Ÿ§¥¨«¤©©¦¸¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³

:åéðæàa éúråLå éìB÷ Bìëéäîçäøç-ék eLrbúiå eæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lrøzå Lrbúéå ¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−§¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬©¨©−¦¦§¨®©¦§¨£−¦¨¬¨
:Bìè:epnî eøra íéìçb ìëàz åétî Làå Btàa ïLr äìré:åéìâø úçz ìôørå ãøiå íéîL èiå «¨¨³¨¨¸§©½§¥¬¦¦−Ÿ¥®¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©£¨¤−©¬©©§¨«
àé:çeø-éôðk-ìr àøiå óòiå áeøk-ìr ákøiåáééár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñ CLç úLiå ©¦§©¬©§−©¨®Ÿ©¥−̈©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤§¦«Ÿ−̈ª®©§©©−¦¨¥¬

:íé÷çLâé:Là-éìçb eøra Bcâð dâpîãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøéåèíévç çìLiå §¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−©«£¥¥«©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«©¦§©¬¦¦−
:íäiå ÷øa íöéôéåæè:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz úBãñî eìbé íé é÷ôà eàøiåæéçìLé ©§¦¥®¨−̈©¨«Ÿ©¥¨¸£¦´¥½̈¦¨−«Ÿ§´¥¥®§©«£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«¦§©¬

:íéaø íénî éðLîé éðçwé íBønîçé:épnî eöîà ék éàðOî ær éáéàî éðìévéèéíBéa éðîc÷é ¦¨−¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦©¦«©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−¨®¦´§©½¦¬¨§−¦¤«¦§©§ª−¦§´
:éì ïrLî ýåýé éäéå éãéàë:éa õôç-ék éðölçé éúà áçønì àöiåàëøák éú÷ãök ýåýé éðìîâé ¥¦®©§¦¯§Ÿ̈²¦§−̈¦«©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®§©§¥−¦¦«¨¥¬¦«¦§§¥¬¦§Ÿ̈−§¦§¨¦®§¬Ÿ

:éì áéLé éãéáë:éäìàî ézrLø àìå ýåýé éëøc ézøîL ékâëåéúwçå écâðì åéètLî-ìë ék ¨©−¨¦¬¦«¦¬¨©−§¦©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ¨©−§¦¥«¡Ÿ¨«¦¬¨¦§¨−̈§¤§¦®§ªŸ−̈
:äpnî øeñà-àìãë:éðBrî äønzLàå Bì íéîú äéäàåäëãâðì éøák éú÷ãök éì ýåýé áLiå «Ÿ¨¬¦¤«¨¨¤«§¤¬¨¦−®¨«¤§©§−̈¥«£¦«©¨¯¤§Ÿ̈²¦−§¦§¨¦®§Ÿ¦−§¤¬¤

:åéðéråë:ínzz íéîz øBab-ír ãqçúz ãéñç-íræë:ìtzz Lwr-írå øázz øáð-ír ¥¨«¦¨¦−¦§©¨®¦¦¬¨¦−¦©¨«¦¨−̈¦¨¨®§¦¦¥−¦©¨«
çëéðérå réLBz éðr ír-úàå:ìétLz íéîø-ìr Eèë:ékLç débé ýåýéå ýåýé éøéð äzà-ékìék §¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦«¦«©¨¬¥¦−§Ÿ̈®©«Ÿ̈−©¦¬©¨§¦«¦¬

:øeL-âlãà éäìàa ãeãb õeøà äëáàììëì àeä ïâî äôeøö ýåýé úøîà Bkøc íéîz ìàä §−̈¨´§®¥«Ÿ©−£©¤«¨¥−¨¦´©§®¦§©³§Ÿ̈¸§½̈¨¥´½§−Ÿ
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