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אור וחום ההתקשרות

אחד החילוקים העיקריים אשר בין חסיד להמתנגד הוא – יסוד השקפת 
עולמו של החסיד אשר נשמתו )וכן נשמת חביריו(, ניצוץ וענף הוא מנשמה 
יותר כללית, היא נשמת האדמו"ר שלו, וכתוצאה מזה, הרי, הן בעניינים 

גשמיים והן בענינים רוחניים, יש ביניהם קשר חזק.

)ממכתב ב' אייר ה'תשי"ד – אג"ק חלק ט' ע' ו( 

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת
באר-שבעחיפהתל-אביבירושליםפרשת

צה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נצה"שהדה"נ
17:2818:4017:4318:4217:3418:4017:4618:43שבת חול-המועד

17:2618:3817:4118:3917:3118:3817:4418:41שמיני עצרת
17:2118:3317:3618:3517:2618:3317:3918:36בראשית

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
י"ט בתשרי ה'תש"פ – כ"ו בתשרי ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' גזילה ואבידה פרק הל' אישות פרק יד-טז.י"ט בתשריו'
מל"ת רסב.ה.
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הל' גירושין.. בפרקים אלו. פרק כ"ג בתשריג'
מ"ע רכב.פרק ט.א-ג.
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת ברכה | מה חידשה תורת החסידות?

מימינו אש דת למו )לג,ב(

אדמו"ר ה'צמח-צדק' נשאל פעם: מה חידשה תורת החסידות?

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

את מי התורה, ומפרישה את סוגי הפסולת השונים.
)ספר השיחות תש"ג, עמ' 99(

מענה לאחד הבחורים בניו-יורק, שרצה לנסוע ללמוד 
חלק  רק  היה  בידו  אך  באנגליה,  גייצאד  בישיבת 

מהוצאות הנסיעה. 
לשאלתו, אם ללוות את היתרה או לחפש עבודה זמנית 

לכיסוי עלות כרטיס הטיסה, השיב הרבי: 
1( להלוות החצי אם יש בידו השאר בתנאי תשלומין 

נוחים. 
הסוכות[ מהו החפזון  ]=חג  נוסע לאחר חה"ס  אם   )2

עתה?
הלא עד אז אפשר שיעשה חסיד וירצה ללמוד בתו"ת 

]=בתומכי תמימים[ כאן בשקידה.

אפשר שייעשה חסיד

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.475.345.556.539.3412.2612.566.05.66.30ו', י"ט בתשרי 

4.485.355.566.549.3412.2612.566.04.56.29ש"ק, כ' בתשרי 
4.485.355.566.549.3412.2512.556.03.46.28א', כ"א בתשרי
4.495.365.576.559.3512.2512.556.02.36.27ב', כ"ב בתשרי 
4.505.365.586.569.3512.2512.556.01.26.26ג', כ"ג בתשרי 
4.505.375.586.579.3512.2512.556.00.16.25ד', כ"ד בתשרי 
4.515.385.596.589.3612.2512.555.59.16.24ה', כ"ה בתשרי 

4.525.396.006.589.3612.2512.555.58.06.23ו', כ"ו בתשרי



 השמחה שנובעת
 מעצם הנשמה

כל ההמשכות הן על-ידי שמחה, אך מעלת השמחה בשמחת-תורה היא 
מצד עצם הנשמה, כי אז מתגלה בה בחירת העצמות שהיא אצל כל ישראל 
בשווה • מכיוון שהפיכת הגשמיות לכלי לאלקות היא רצון העצמות, הרי 
שמחת-תורה הוא הזמן המתאים לפעול את ההמשכה בענייני גשמיות, 
ובאופן של “רויחי" • על ידי השמחה ברגליים בפשטות ובקבלת עול – 

רוקדים עם העצמות!... • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
למעלת  בנוגע  הילקוט2  דברי  אודות  לעיל1  דובר   
 – המועדים  שאר  שמחת  לגבי  הסוכות  בחג  השמחה 
ש"בפסח אין אתה מוצא שכתוב בו אפילו שמחה אחת... 
וכן אתה מוצא שאין כתוב בעצרת אלא שמחה אחת, 
דכתיב3 ועשית חג שבועות לה' אלוקיך גו' ושמחת גו'", 
מה-שאין-כן בחג הסוכות – “אתה מוצא שלש שמחות 
כתיב בחג, ושמחת בחגך4, והיית אך שמח5, ושמחתם 

לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים"6.
והנה, אחת מג' השמחות שנאמרו בחג הסוכות קאי 
לחג הסוכות,  שמיני  שלהיותו  אלא  שמיני-עצרת7.  על 
הרי זה שייך גם לחג הסוכות, ולכן נחשב שבחג הסוכות 

נאמרו ג' שמחות.
ומזה מובן שגם בשמיני-עצרת נאמרו שלוש שמחות, 
כי, עם היות שמיני-עצרת “רגל בפני עצמו"7, הרי הוא 

גם “שמיני" והמשך לחג הסוכות.

1( שיחת יום ב' דחג הסוכות ס"ה.
2( יל"ש אמור רמז תרנד )בתחילתו(.

3( פ' ראה טז, י-יא.
4( שם טז,יד.

5( שם,טו.
6( אמור כג,מ.

7( ראה סוכה מח,א. וש"נ.

צריכה  ושמחת-תורה  בשמיני-עצרת  שגם  ונמצא, 
להיות שמחה גדולה ביותר.

ב
נמשכות  – שכל ההמשכות  וגדולה מעלת השמחה   
שזכה  להאריז"ל  בנוגע  שמצינו8  כפי  שמחה,  על-ידי 
לכל העניינים הנעלים על-ידי שמחה של מצווה, כיוון 
שעל-ידי השמחה נמשכות כל ההמשכות, הן בגשמיות 

והן ברוחניות.
ובפרטיות יותר:

בוודאי   – גשמיים  בעניינים  להמשכות  בנוגע 
בשביל  שהרי  השמחה,  עניין  להיות  צריך  שבשבילם 
גשמיות צריכה להיות התעסקות, כמו שכתוב9 “וברכך 
צורך  שיש  וכיוון  תעשה",  אשר  בכל  אלוקיך  ה' 
בהתעסקות כדי שתומשך ההמשכה, לכן צריך להיות 

גם עניין השמחה.
ובהקדם ביאור הטעם שיש צורך בעניין “בכל אשר 
עניינים  בעצם  הם   – הגשמיות  המלאכות  כל  תעשה": 
מלאכות,  הל"ט  כל  שלמדים  בכך  כמרומז  רוחניים, 

8( תו"א תולדות כ,ב. וראה הנסמן בסה"מ מלוקט ח"ב עמ' קמז 
הערות 7-26.

9( פ' ראה טו,יח.

דבר מלכות

4



5

עובדין דחול, ממלאכת המשכן10.
המשכן  ממלאכת  הוא  שהלימוד  בזה  להוסיף  ויש 
מהמשכן,  יותר  נעלה  הוא  שהמקדש  שאף   – דווקא 
כמו שכתוב11 “כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל 
הנחלה", מכל-מקום, יש גם מעלה במשכן על המקדש 
– שהמשכן היה רוחני יותר מאשר המקדש, כמובן מזה 
שהמקדש נבנה על-ידי שלמה המלך מכסף וזהב שהעלו 
לו מכל הארצות, היינו גם מאומות העולם, מה-שאין-כן 
המשכן נבנה רק על-ידי תרומותיהם של בני ישראל, ומה 
גם שכללות הנהגתם של בני ישראל בזמן המשכן היתה 
באופן רוחני יותר, שלא עסקו כל-כך בעניינים גשמיים, 
של  מבארה  מים  השמים"12,  מן  “לחם  להם  שהיה  לפי 
מרים13, ועד שאפילו הלבושים היו באופן ש"שמלתך לא 
בלתה מעליך"14, היינו, שהיו לבושים רוחניים ונצחיים.

וזהו החידוש בלימוד ל"ט המלאכות ממלאכת המשכן 
מאשר  יותר  רוחני  שהיה  המשכן  ממלאכת  שדווקא   –
המקדש נמשכים כל ל"ט המלאכות שהם עובדין דחול.

הדברים  מכל  לעשות  היא  שהעבודה   – בזה  והעניין 
משכן  הגשמיות(  המלאכות  נעשים  )שבהם  הגשמיים 
ומקדש לו יתברך, היינו, לא רק משכן, אלא גם מקדש, 
יותר,  בגשמיות  שהוא  בכך  היא  המשכן  לגבי  שמעלתו 
מכון  תהיה  שהגשמיות  היא  העליונה  הכוונה  והרי 

לשבתו יתברך.
 – תעשה"  אשר  “בכל  להיות  שצריך  הטעם  וזהו 
מהדברים  לעשות  ויגיעה  עבודה  להיות  כיוון שצריכה 
הגשמיים שעוסק בהם שיהיו משכן ומקדש, היינו, מכון 

לשבתו יתברך, שזוהי הכוונה דדירה בתחתונים15.
גשמיים, שבשבילם  בעניינים  בנוגע להמשכות  ולכן, 
צריך להיות עניין של התעסקות – בוודאי צריך להיות 

עניין השמחה, כנ"ל.
רוחניים  זאת, שגם בשביל ההמשכות בעניינים  ועוד 
צריך להיות עניין השמחה, כיוון שכך הוא סדר ההמשכה, 

שכל ההמשכות נמשכות על-ידי שמחה דווקא.

ג
מעלה  יש  )כנ"ל(,  בכלל  השמחה  מעלת  על  נוסף   

10( שבת מט,ב.
11( פרשת ראה יב,ט.

12( בשלח טז,ד.
13( תענית ט,א.

14( עקב ח,ד.
15( ראה תניא פל"ד ואילך.

כיוון   – בפרט  ושמחת-תורה  שבשמיני-עצרת  בשמחה 
שהשמחה שבשמיני-עצרת ושמחת-תורה היא מצד עצם 
ושמחת-תורה  בשמיני-עצרת  השמחה  שלכן  הנשמה, 

היא בכל בני ישראל בשווה.
– בנוגע לשמחת בית-השואבה מצינו חילוקי דרגות, 
שירצה,  מי  וכל  הארץ  עמי  אותה  עושין  היו  ש"לא 
והסנהדרין  הישיבות  וראשי  ישראל  חכמי  גדולי  אלא 
העם  כל  אבל  מעשה...  ואנשי  והזקנים  והחסידים 
מה- ולשמוע"16;  לראות  באין  כולן  והנשים  האנשים 
שאין-כן השמחה של שמחת-תורה היא בכל בני ישראל 

בשווה17.
מחילה  הסליחה  המשכת  שביום-הכיפורים,  כשם 
הם  העינויים,  ושאר  ושתייה  אכילה  איסור  וכן  וכפרה, 
שמחת  בעניין  גם  הוא  כן   – בשווה  ישראל  בני  בכל 
שמיני-עצרת ושמחת-תורה בכלל, והשמחה שבהקפות 
במיוחד, שהיא בכל בני ישראל בשווה, כיוון שעניין זה 
הוא מצד עצם הנשמה, ועצמות ומהות אין-סוף ברוך-

הוא.

ד
 עניין זה מודגש גם בפסוקים שאומרים קודם הקפות, 
שהתחלתם – “אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלוקים 

אין עוד מלבדו"18.
 – הא'  הפירוש  פירושים19:  ב'  ישנם  “אתה"  בתיבת 
ש"אתה" קאי על עצם הנשמה, והפירוש הב' – שקאי על 

עצמות  ומהות אין-סוף ברוך-הוא.
נשמות  על  קאי  ש"אתה"  הוא  הפשוט  הפירוש 
ישראל, היינו, שנשמות ישראל באו לידי ידיעה ש"הוי' 
גילה  הזקן20  ואדמו"ר  מלבדו";  עוד  אין  האלוקים  הוא 
היינו,  עצמות,  על  קאי  ש"אתה"  הפנימי,  הפירוש  את 
אותו  לדעת  שיוכלו  באופן  עצמו  את  הראה  שעצמות 
קאנען  אים  זאל  מען  אז  באוויזן  זיך  האט  )“עצמות 

וויסן"(.
ושמחת- לשמיני-עצרת  בשייכות  שכתוב  מה  וזהו 

תורה “יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך"21:

16( רמב"ם הל' לולב פ"ח הי"ד.
17( ראה גם לקו"ש חי"ד עמ' 166 ואילך. וש"נ.

18( ואתחנן ד,לה.
19( ראה רד"ה אתה הראת לדעת תרפ"ט )סה"מ תרפ"ט עמ' 227(. 

וש"נ.
20( ראה גם סה"מ ה'ש"ת ס"ע 146. תש"ד עמ' 54. שם עמ' 220.

21( משלי ה,יז. וראה סה"מ מלוקט ח"ה ריש עמ' כג. וש"נ.
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עצם  הנ"ל,  ד"אתה"  העניינים  ב'  על  קאי   – “אתך" 
היינו  אתך"  לזרים  ו"אין  אין-סוף.  ועצמות  הנשמה 
שבשני העניינים של “אתה" )עצם הנשמה ועצמות אין-

סוף( אין שום מקום כלל ל"זרים".
העולם  אומות  על  קאי  לא   – “זרים"  בזה:  והעניין 
דווקא, אלא על כללות ההשתלשלות )על-דרך שמצינו 
כל  היינו,  כהנים22(,  לגבי  “זר"  נקרא  המלך  דוד  שגם 
הדרגות ששם יש לאומות העולם אחיזה כלשהי )“עפעס 
אין-סוף  בעצמות  “אתך",  מה-שאין-כן  אחיזה"(;  א 
)“אתה" הא'( שלמעלה מהשתלשלות – שם אין לאומות 
העולם שום מקום כלל, כי אם לנשמות ישראל דווקא 
נחלתנו",  את  לנו  “יבחר  נאמר23  עליהם  הב'(,  )“אתה" 
כי  דווקא,  העצמות  על  קאי  גו'"  ש"יבחר  כידוע24 
עניין של בחירה, שהרי בבחינת  אין  בבחינת הגילויים 
הבחירה  ועניין  כו',  הכרח  של  עניין  כבר  יש  הגילויים 
ישראל  בנשמות  היא  והבחירה  דווקא,  בעצמות  הוא 

)ומטעם זה ישנו עניין הבחירה אצל בני ישראל25(.
התגלות  הוא  שאז   – ההקפות  שמחת  עניין  וזהו 
ישראל,  בנשמות  שבחר  העצמות  בחירת  ה"אתה", 
בני  כל  אצל  שהיא  הנשמה,  בעצם  היא  זו  שבחירה 

ישראל בשווה, ולכן גם השמחה היא בכולם בשווה.

ה
 דובר לעיל )ס"ב( שעבודת בני ישראל היא לעשות 
מהדברים הגשמיים משכן ומקדש לו יתברך, היינו מכון 

לשבתו יתברך.
וגוי  כהנים  “ממלכת  בשם  ישראל  בני  נקראו  ולכן 
קדוש"26, כיוון שעניינם הוא להביא קדושה בכל מקום – 
לברר את הגוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, ולהמשיך 
קדושה במקום זה, שעל-ידי זה ממלאים את הכוונה של 

דירה בתחתונים.
הגשמיים  מהדברים  שעושים  זה  שעל-ידי  והיינו, 
שבזה  כיוון  עצמות,  ממשיכים   – יתברך  לשבתו  מכון 
ממלאים את הכוונה ש"נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך 
כידוע28  בעצמות,  היא  זו  שכוונה  בתחתונים"27,  דירה 

22( שבת לא,א.
23( תהילים מז,ה.

24( ראה לקו"ש חי"ט עמ' 232, ובהנסמן שם בהערה 42.
25( ראה רמב"ם הל' תשובה רפ"ה. לקו"ת אמור לח,ב. ובכ"מ.

26( יתרו יט,ו.
27( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ב"ר ספ"ג במדב"ר פי"ג, ו. 

תניא רפל"ו. ובכ"מ.
28( ראה בהנסמן בסה"מ מלוקט ח"ב עמ' רמא הערה 32.

אלא  להתפשטות,  אינה  ש"דירה"  “דירה",  בפירוש 
דווקא לעצמות.

ו
 אמנם, על זה נשאלת השאלה – “הנה השמים ושמי 

השמים לא יכלכלוך, ואף כי הבית הזה"29:
“השמים ושמי השמים", שהם מדריגות נעלות ביותר 
יכלכלוך",  “לא   – עניינם(  פרטי  בחסידות30  )כמבואר 
כיוון שאינם כלים להעצמות; “ואף כי הבית הזה" – איך 
ייתכן ש"הבית הזה", שנבנה מדברים גשמיים, יהיה כלי 

לאלוקות )“ג-טליכקייט"(, היינו, לעצמותו יתברך?!
אין  “ג-טליכקייט",  הלשון  שאומרים  אף  ]ולהעיר: 
יתברך,  לעצמותו  אם  כי  ההתפשטות,  לבחינת  הכוונה 
ורק מצד הזהירות מאמירת תיבת “גימ"ל אל"ף טי"ת" 

)“גאט"(31, אומרים “ג-טליכקייט"[.
אבל אף-על-פי-כן, זוהי המציאות – ש"השמים ושמי 
הזה",  “הבית  ודווקא  להעצמות,  כלים  אינם  השמים" 
לאלוקות,  כלים  גשמיים  מדברים  עושים  כאשר  היינו, 
משום  לא   – הדבר  וטעם  עצמות.  בזה  ממשיכים  אזי 
אלא  לזה,  כלים  הם  עצמם  מצד  הגשמיים  שהדברים 
מפני שזהו רצונו של הקב"ה, שנתאווה הקב"ה להיות 

לו יתברך דירה בתחתונים, בגשמיות דווקא.

ז
בשמחת- שהשמחה  )ס"ד(  לעיל  האמור  ועל-פי   

תורה בשעת ההקפות היא מצד העצמות – הרי זה הזמן 
)“אויסבעטן"(, על-ידי שמחה  ולפעול  המתאים לבקש 
הגשמיות  כי,  הגשמיים,  העניינים  כל  את  וריקודים, 
ותובעת  ה"גשמיות"  וממילא באה  בכוח העצמות,  היא 
רוויחי,  ומזוני  חיי  בבני,  הגשמיות  השפעת  שתהיה 
ובאופן ש"רוויחי" קאי על כל ג' העניינים, “בני", “חיי" 
ו"מזוני", שכולם הם באופן של רוויחי. וכל זה בכוחו של 

יהודי לפעול בשמחת-תורה.
שברכת  אדמו"ר32  מו"ח  כ"ק  מדברי  גם  ולהעיר 

29( מלכים-א ח,כז.
30( סה"מ תרמ"ג עמ' פז. ועוד.

 62 עמ'  תש"ג  סה"ש  ס"ג.  ספ"ה  או"ח  אדמוה"ז  שו"ע  ראה   )31
ובהערה 19 שם.

תרצ"ז  )סה"ש  ס"ד  תרצ"ז  הקפות  לפני  שמחת-תורה  שיחת   )32
עמ' 196(. וש"נ. וראה שיחת ליל שמחת-תורה לפני הקפות תשי"ב 
)‘תורת-מנחם – התוועדויות' ח"ד עמ' 72(. וראה גם לקו"ש חי"ט 

עמ' 371 ואילך. וש"נ.
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התורה. והרי על-פי  “שהחיינו" בשמחת-תורה היא על 
מתן- שבשעת  כשם   – בריא  להיות  יהודי  צריך  תורה 

תורה היו כל בני ישראל בריאים33.
לוי-יצחק  רבי  הרה"צ  על-דבר  הסיפור  ועל-פי 
מברכים  ישראל  שבני  שכיוון  שאמר,  מבארדיטשוב34, 
“מלך מוחל וסולח", מוכרח הקב"ה למחול להם, שאם 
לא כן תהיה זו ברכה לבטלה35, כן הוא גם בנדון דידן, 
מכיוון שבני ישראל מברכים בשמחת-תורה “שהחיינו", 
וברכה זו היא על התורה, ועל-פי תורה צריך כל אחד 
כל  אזי בהכרח שיומשכו  בריא,  להיות  ואחד מישראל 

ההמשכות הגשמיות, בבני, חיי ומזוני רוויחי.

ח
 דובר לעיל )ס"ג( על-דבר החילוק בין שמיני-עצרת 
בית- שבשמחת  בית-השואבה,  לשמחת  ושמחת-תורה 
שמיני- בשמחת  מה-שאין-כן  חילוקים,  היו  השואבה 

עצרת ושמחת-תורה שווים כל בני ישראל.
בני- בין  חילוק  שום  אין  שביום-הכיפורים  וכשם 
דבר  יודע  שאינו  יהודי  ובין  רבינו  משה  בין  ישראל, 
בכך  היא  ליהדות  היחידה  ושייכותו  יהדות,  מענייני 
מחויבים  בני-ישראל  כל  שהרי  יהודי,  בבית  שנולד 
הוא  כן   – הכפרה  נמשכת  ישראל  בני  ולכל  בעינויים, 
בשמחה של שמחת-תורה, שאין בה שום חילוקים, וכל 

בני ישראל צריכים להיות שמחים בשמחת-תורה.
על-ידי   – דווקא  בגשמיות  להיות  צריכה  זו  ושמחה 
ריקוד ברגליים בפשטות. כשם שקיומן של כל המצוות 
וכמו אכילת מצה,  הוא דווקא בגשמיות בפועל ממש, 
מצה  יאכל  לא  אבל  הכוונות,  כל  את  אדם  יכוון  שאם 
של  בשמחה  הוא  כן   – חובתו  ידי  יצא  לא  בגשמיות, 
בפשטות,  ברגליים  לרקוד  שצריכים  שמחת-תורה, 

ולריקוד ברגליים – שייכים הכל.

ט
 ועניין זה ראינו גם בהנהגת כ"ק מו"ח אדמו"ר:

ובהקדם מה שכתוב36 “אל תאמר שהימים הראשונים 
היו טובים מאלה, כי לא מחכמה שאלת על זאת".

33( מכילתא ופרש"י יתרו יט,יא. כ,טו. ועוד.
לוי  קדושת  שבסו"ס  מבארדיטשוב  רלוי"צ  תולדות  ראה   )34

בהוספות אות עג. וראה גם לקו"ש ח"כ עמ' 384.
35( ראה גם תניא אגה"ת פי"א.

36( קהלת ז,י.

ובנוגע לענייננו – שכ"ק מו"ח אדמו"ר הבטיח והכין 
גם את המצב שלאחר ההסתלקות )“האט באווארנט און 

צוגעגרייט אויך אויף שפעטער"(.
להקדיש  שנהג   – לשמחת-תורה  בנוגע  זה  ועל-דרך 
שאף  והיינו,  העם,  בתוך  וריקודים  לשמחה  זמן  ריבוי 
שהיה ביכולתו לעסוק בזמן זה בתורת הקבלה ובתורת 
החסידות ובעניינים נעלים, מכל-מקום, התעסק בשמחה 
וריקודים, כיוון שהשמחה בשמחת-תורה צריכה להיות 
גם  ופעל  המשיך  זה  ועל-ידי  )כנ"ל(,  דווקא  בגשמיות 

בנוגע לזמן דעתה.
לרקוד  וכאמור,  בשמחת-תורה,  לשמוח  יש  ולכן, 
לכולם  יש  בריאות  רגלים  והרי  בפשטות,  ברגליים 
בריאות  רגליים  והן  בגשמיות,  בריאות  רגליים  הן   –
“ראשית  שזהו   – הקבלת-עול  עניין  שהוא  ברוחניות, 
העבודה ועיקרה ושורשה"37, וגם תכלית וסוף העבודה, 
כל  שווים  שבזה   – קבלת-עול  היא  הכל  תכלית  שהרי 

בני ישראל.
העצמות,  עם  רוקדים  בקבלת-עול  ועל-ידי השמחה 
והיינו, שעצמותו יתברך רוקד עם כל יהודי, כך, שעל-
ידי הריקוד אפשר לזנק ולדלג החוצה )“ארויסשפרינגען 
רום,  לעומק  תחת  מעומק  ארויסטאנצן"(  און 

“אריינטאנצן אין עצמות"!...

י
 ישנם גם אנשים שהתקבצו בחצר )“יארד"(, וגם הם 
רוקדים – אלא שלעת-עתה עומדים הם “מבחוץ" ואין 

ברצונם להיכנס “פנימה".
שקיום  להם,  ולבאר  אליהם  לצאת  צריכים  ובכן: 
התורה ומצוות והשמחה של שמחת-תורה הם עניינים 

שנוגעים להם בגשמיות.
להסביר  קשה  עצמות  עם  הריקוד  עניין  אודות   –
השתלשלות,  עצמות,  כגון-דא:  שבעניינים  כיוון  להם, 
אצילות ובי"ע )בריאה, יצירה, עשייה( – אין להם חוש, 
לפי שאין להם כלל תענוג )“געשמאק"( ברוחניות; אבל 
אודות גשמיות – הרי בזה לכולם יש חוש... שהרי לכולם 
יש חוש ותענוג בכך שיהיו להם ידיים בריאות, רגליים 

בריאות וילדים בריאים.
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שכתב  מה  להם  להסביר  יש 
מאכל  לאכול  רוצה  שאדם  לכך  שהסיבה  במכתב38, 

37( תניא רפמ"א.
38( נעתק תוכנו בלקו"ש ח"א עמ' 177. וראה כתר-שם-טוב סקצ"ד. 
אדמו"ר  )איגרות-קודש   15 עמ'  ט  חוברת  “רשימות"  גם  וראה 
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אלוקי  לניצוץ  רעבה  שהנשמה  מפני  היא  מסויים 
לפעול  תוכל  וכדי שהנשמה  כו',  לבררו  כדי  שבמאכל, 
רעב  שיהיה  בגוף,  רעבון  תחושת  היא  פועלת  זאת, 
ויחפוץ בגשמיות המאכל, אבל באמת מקור העניין הוא 

בהנשמה.
ועל-דרך זה בענייננו: כל אלה שהתקבצו כאן לרקוד 
– הרי הסיבה האמיתית לכך היא מפני שנשמתם רעבה, 
פעלה  ולכן  עצמות,  עם  בשמחת-תורה  לרקוד  ורצונה 
הנשמה בגוף, שגם הגוף ירצה לרקוד; אלא כיוון שבגוף 
הנשמה  של  )רצונה  שבדבר  הפנימי  הטעם  נרגש  לא 
ולרדת  להשתלשל  הדבר  יכול   – עצמות(  עם  לרקוד 
באופן של דבר האסור, אבל האמת היא שמקור העניין 
ולרקוד  פנימה,  להיכנס  עליהם  ולכן  בהנשמה.  הוא 
ייתן להם סיוע ותוספות כוח  באופן המותר, וריקוד זה 

לקיום התורה ומצוות בכל השנה.
ועניין זה נוגע להם לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות 
בריאות  רגליים  בריאות,  ידיים  להם  שיהיו   – כפשוטו 
ההשפעה  ישראל  בני  שאצל  כיוון  בריאים,  וילדים 
בגשמיות באה על-ידי הרוחניות, ורק לזמן קצר – כדי 
שיהיה עניין הבחירה – יכולה ההשפעה לבוא גם שלא 
שתבוא  בהכרח  סוף-כל-סוף  אבל  הרוחניות,  על-ידי 

ההשפעה על-ידי הרוחניות39.

מהוריי"צ חי"ד עמ' תמה(.
39( ראה תניא אגה"ת פ"ו. קונטרס ומעין מ"ז.

יא
 )לקראת סיום ההתוועדות אמר כ"ק אדמו"ר:(

עומדים אנו עתה כבר סמוך לחצות הלילה, וצריכים 
כבר לחשוב על-דבר הליכה ל"הקפות"...

ברצוני רק לומר, שמובא בספרים40 שאלה שבדעתם 
להיות ניעורים כל הלילה, וממילא אינם אומרים קריאת-
שמע על המיטה, הנה בשעת חצות צריכים לקרוא את 

ג' פרשיות קריאת-שמע ועל-כל-פנים פרשה ראשונה.
את הזמן שנותר עד להקפות – יש לנצל כדי לדבר עם 
אלה הנמצאים ב"יארד", כנ"ל. ויעזור ה' יתברך, שתהיה 
לכל  שיש  בריאות  ברגליים  קבלת-עול,  מתוך  השמחה 

אחד ואחד,
– ואין הכוונה שהריקודים יהיו ברגליים בלבד, ואילו 
אנדערש  )“ערגעץ  אחר"  “במקום  יהיו  האיברים  שאר 
שלא  )שגם  אחר  למקום  יביטו  שהעיניים  כך  וואו"(, 
שכל  אלא  כו'(,  שם  להסתכל  אסור  ההקפות  בשעת 

האיברים יהיו בהתכללות עם הרגליים –
ועל-ידי זה יומשכו כל ההמשכות ברוחניות ובגשמיות, 

בבני, חיי ומזוני רוויחי.

)שיחת ליל שמחת-תורה )קודם הקפות( ה'תשי"ד. תורת-מנחם 
כרך יו"ד, עמודים 83-90 – בלתי מוגה(

תרצ"ו  )סה"ש  ס"ב  תרצ"ו  הסוכות  דחג  א'  ליל  שיחת  ראה   )40
בתחילתו(. וש"נ.

השמחה,  עניין  פעמים  שלוש  בתורה  נאמר  הסוכות  בחג 
משא"כ שאר הימים טובים, בהם נאמר הציווי לשמוח פעם 
אחת בלבד. אחת משלוש השמחות בתורה נאמרה בנוגע לחג 
אך  עצמו',  בפני  ‘רגל  הוא  מובן שאמנם  ומזה  עצרת,  שמיני 
הוא גם ‘שמיני' לחג הסוכות. נמצא, שהשמחה בשמיני עצרת 

צריכה להיות גדולה ביותר.
כל  נמשכות  ידה  שעל  מפני  השמחה,  מעלת  גדולה 

ההמשכות בגשמיות וברוחניות.
ממלאכת  מלאכות  ל"ט  למדים  אנו   – גשמיים  בעניינים 
רוחני  יותר  היה  והמשכן  מאחר  מהמקדש,  ולא  המשכן 
מהמקדש, הן מצד תרומות המשכן, שבאו רק מבני ישראל, 
והן מצד מצבם הרוחני של בני ישראל בזמן המשכן. דווקא 
הגשמיות,  מלאכות  הל"ט  כל  את  לומדים  הרוחני  מהמשכן 
הגשמיות  את  להפוך  הוא  בעולם  היהודי  שתפקיד  ללמדנו, 
צריך  בגשמיות  ההמשכות  להמשיך  בכדי  ולכן,  לרוחניות. 

להיות עניין השמחה.
בעניינים רוחניים – סדר המשכתם הוא על-ידי שמחה.

עצרת  בשמיני  בכלל. מעלת השמחה  וזו מעלת השמחה 
ושמחת תורה בפרט, היא שהשמחה בהם מצד עצם הנשמה, 

ואז כל בני ישראל עומדים בשווה ממש.
את העניין הזה מוצאים אנו בפסוק שנאמר קודם הקפות: 
“אתה הראית לדעת", ובו שני פירושים: 1( ‘אתה' קאי על עצם 

הנשמה, 2( ‘אתה' קאי על עצמות ומהות אין-סוף-ב"ה.
ישראל,  נשמות  על  קאי  ש'אתה'  הוא  הפשוט  הפירוש 
אך אדמו"ר הזקן גילה את הפירוש הפנימי ש'אתה' קאי על 
עצמות, שעצמות הראה את עצמו באופן שיוכלו לדעת אותו.
להביא  שתפקידם  משום  קדוש  גוי  נקראו  ישראל  בני 
ומשלימים  ה'עצמות'  וכך ממשיכים את  קדושה לכל מקום, 
הגשמי,   – הזה'  ‘הבית  דווקא  בתחתונים.  דירה  של  הכוונה 

יהיה כלי לעצמות, ולא ‘השמים ושמי השמים'.
ולפעול על-ידי  שעת ההקפות היא הזמן המתאים לבקש 
השמחה והריקודים את כל העניינים הגשמיים בבני חיי מזוני 

רוויחי, כי הגשמיות מגיעה בכוח העצמות.
השמחה צריכה להיות בגשמיות, בריקוד ברגליים גשמיות 
הריי"צ, שהקדיש זמן  הרבי  הנהגת  את  שראינו  כמו  דווקא. 
רב לריקודים בתוך העם אף שהיה ביכולתו לעסוק בזמן הזה 
בתורת הקבלה והחסידות, כיוון שהשמחה בשמח"ת צריכה 

להיות בגשמיות דווקא.

סיכום
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 “ופרוס עלינו
 סוכת שלומך"

דומה שלא נטעה אם נאמר כי החג העשיר ביותר בתיעודים, ברשימות 
חג  הינו  הנשיאות  קבלת  שלפני  מהשנים  הרבי  על  מידע  ובשביבי 
בית  ‘שמחת  של  ההתוועדויות  תופסות  מהם  מרכזי  חלק   • הסוכות 
השואבה' עוד בחיים חיותו וכנראה על פי הוראתו של כ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ נ"ע • ברשימה שלפנינו ננסה ללקט, לפי סדר כרונולוגי, את 

המידע שבידינו מחגי הסוכות בשנות הבראשית

תרס"ח: אביו של הרבי נבחן 
אצל הגר"ח מבריסק ומקבל 

ממנו “סמיכה"
אדמו"ר  כ"ק  פעל  תרס"ה-תרס"ט  בשנים 
את  למנות  כדי  רבים  במאמצים  נ"ע  מוהרש"ב 
שהיה  נ"ע,  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק  הרבי,  של  אביו 
מתלמידיו החביבים, למשרת רבנות הולמת עבורו. 
במשך השנים האמורות היו מספר משרות רבנות 
שעמדו על הפרק עד אשר בשנת תרס"ט התמנה 
עבר  לשם  יקטרינוסלב,  לרבנות  יצחק  לוי  רבי 
מניקולייב עם רעייתו – הרבנית חנה ע"ה, ושלושת 

ילדיהם שהבכור שבהם הוא הרבי.
למען  הקהילות  אחד  עם  ומתן  משא  כדי  תוך 
מצד  דרישה  עלתה  יצחק  לוי  רבי  של  מינויו 
הקהילה שרבי לוי יצחק יקבל כתב הסמכה לרבנות 

מהגאון רבי חיים הלוי מבריסק זצ"ל.
מהורש"ב,  אדמו"ר  מרבו,  ביקש  יצחק  לוי  רבי 
שררו  וקירבה  ריעות  שיחסי  חיים,  לרבי  שיכתוב 
עונה,  במכתבו  מוהרש"ב  הרבי  בואו.  על  ביניהם, 
כי הוא אינו רואה בכך ענין נחוץ, והיות שרבי חיים 
הוא “ירא ה' באמת", הנה “בטח יקרבו", “ואם אך 
נותן סמיכות תקוותי אשר יתן לו, או בדרך מכתב 

מליצה".

את  כנראה  אדמו"ר,  כ"ק  סיפר  השנים  ברבות 
מהגר"ח  הסמיכה  את  קיבל  כיצד  מאביו,  ששמע 
בהתוועדויות  הרבי  שיחות  ע"פ  )מעובד  מבריסק 
תשי"ב  תשי"א,  בשנים:  שנערכו  מנחם-אב  כ"ף 
ותשכ"ב – ‘תורת מנחם - התוועדויות' כרך ג' עמ' 
שיא-שיב.  עמ'  תשי"ב  קודש'  ‘שיחות   .257-258
213- עמ'  ל"ד  כרך  התוועדויות'   - מנחם  ‘תורת 

:)214
לרבנות,  “סמיכה"  לקבל  רצה  ז"ל  אאמו"ר  כאשר 
לא  אלו שעדיין  מצד  דא  בכגון  נהוג  כפי שהיה  הנה 
היו אז חסידים, היה צורך גם ב'סמיכה' מגדולי התורה 
ולקבל  להבחן  לנסוע  החליט  ולכן  חסידים,  שאינם 
סמיכה אצל כמה וכמה גדולי ישראל שלא היו מחוגי 
חיים  רבי  הגאון  כמו  גדולים"(,  )“עולם'שע  החסידים 
ועוד  מלודז',  מייזל  חיים  אליהו  רבי  והגאון  מבריסק, 

הרבה מה"עולם'שע גדולים" בזמן ההוא.
לפי לבושו היה ניכר על אאמו"ר עובדת היותו חסיד, 
ומה גם שנודע שהוא ממשפחת בית הרב... משראה ר' 
חיים את ידיעותיו הרבות ותשובותיו הקולעות, הפטיר 
וואס  אין  קאפ,  גוטע  אזא  לוי'ק!  ר'  “געוואלד  ואמר: 
האט איר עס אריינגעלייגט!…" )= ר' לוי'ק געוואלד! 
היתה  כוונתו   – כך…(  כל  טוב  ראש  השקעת  במה 
לכך שאאמו"ר ז"ל השקיע את ראשו בלימוד חסידות 

וקבלה!

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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 התשובה המבריקה
 של רבי לוי יצחק

עוד סיפר הרבי על המבחן של רבי לוי יצחק, 
בחג  התרחש  שהוא  השאר,  בין  למדנו,  ומכך 

הסוכות:
לא   – בנוגע לקבלת סמיכה  נהוג פעם  כפי שהיה 
הסתפקו בבחינה אם זוכרים דין בשו"ע ט"ז וש"ך, או 
אפילו – בהידור מן ההידור – פרי מגדים וכיו"ב. אלא 
היו בוחנים ומנסים גם בשמושה של תורה ושמושה 
הוצרך  סמיכה  לקבל  בכדי  שכך,  כיון  רבנות.  של 
ר'  של  במחיצתו  לשהות  הסמיכה  לקבלת  המועמד 
חיים - בחדר הבית דין )“בית דין שטיבל"( - בשעה 
 - חיים  ר'  ע"י   - מתבקש  והיה  שאלות,  פוסק  שהי' 

לחוות דעתו איך צריך לפסוק בענין זה.
היה זה בעיר גדולה )בוורשה( ומנהגם היה לבנות 
סוכה בחצר עבור כל אלו שהיו דרים בחצר זו, ואירע 
ששכחו לערוך “עירוב חצירות" ובאו בעיצומו של חג 
או  בשבת  שחל  ביו"ט  המעשה(  אירע  )אז  הסוכות 
בשבת חול-המועד, ובכל אופן, לאחר כניסת השבת 
להביא  יוכלו  כיצד  לעשות:  מה  לשאול  הרב  אל   –
את המאכלים אל הסוכה, בכדי שיוכלו לקיים מצות 
עונג-שבת? כשר' חיים בריסקער הפנה את השאלה 
שהסוכה   – מיד  והשיב  אאמו"ר  נענה  לאאמו"ר, 
ואישר  מה"המצאה",  נהנה  חיים  ר'  מערבת.  עצמה 

שהפסק הוא כדברי אאמו"ר.
לוי  רבי  אל  מוהרש"ב  הרבי  של  שמכתבו  כיון 
הוא  מבריסק  הגר"ח  אצל  להבחן  שיסע  יצחק 
רבי  כבר  התמנה  תרס"ט  ובשנת  תרס"ז  מחנוכה 
לוי יצחק לרבנות ביקטרינוסלב מסתבר שהסיפור 
על המבחן, שהתרחש בחג הסוכות, אירע בשבת 
שנת  של  בסוכות  או  תרס"ח  סוכות  המועד  חול 
בשנות  היה  הרבי,  בכורו,  בנו  כאשר  תרס"ט, 

ילדותו הצעירות, בגיל חמש וחצי או שש וחצי.

תרפ"ג: הפעם הראשונה 
שהרבי ראה את הרבי 

מוהריי"צ
קשר מיוחד שאין לו אח וריע בתולדות נשיאי 
– כ"ק  ורבו  בין הרבי לבין חותנו  החסידות שרר 
והתחזק  שהלך  קשר  נ"ע.  מוהריי"צ  אדמו"ר 
כמעט  ממש.  האחרונות  לשנים  עד  השנים  עם 
“כ"ק מו"ח  בכל שיחה או אגרת מזכיר הרבי את 

היה  ברכה  לבקשות  הרגיל  המענה  אדמו"ר". 
השהיות  מוהריי"צ,  הרבי  של  הציון"  על  “אזכיר 

הארוכות על הציון, ועוד ועוד, כידוע ומפורסם.
ראה  בה  הראשונה  הפעם  הקשר,  של  ראשיתו 
הרבי את הרבי מוהריי"צ היה בחג הסוכות תרפ"ג 
של  עדותו  לפי  האחרונות  בשנים  התגלה  כך   –
הראשי  מזכירו  חדקוב,  אייזיק  מרדכי  חיים  הרב 

של הרבי.
ופורסם  ה'תשט"ז,  מנחם-אב  מט"ז  ביומנו 
בספרו של הרב ברוך אבערלנדר ‘שנים ראשונות' 
לי כ"ק  “היום אמר  עמ' 149, כתב הרב חודקוב: 
כ"ק  חמיו  עם  שנפגש  הראשונה  בפעם  כי  אד"ש 
בסוכות  היה  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

ה'תרפ"ג בעיר רָאסטָאוו".

תרפ"ו: הרבי מתמנה לרב 
ביקטרינוסלב

וההיכרות  ביקטרינוסלב  הרבי  של  שהותו 
שהיתה לו עם בני העיר וביחד עם זאת פעלתנותו 
שהתגלה  במסמך  ביטוי  לידי  באה  הציבורית 
עמ'   850 גליון  חב"ד'  ב'כפר  )פורסם  לאחרונה 
“פאברינצע  בו ממנים מתפללי בית המדרש   )41
ישן" את הרבי, המכונה “האברך הגאון והמופלג", 
מדוייקים  פרטים  נודעו  לא  מדרשם.  בבית  לרב 
על מהותה של הכתרה זו, אך היא מלמדת אותנו 
שאכן הרבי פעל ועשה בתחומים שונים ביחד עם 
אביו )אם כי יש לציין כי יתכן וכתב המינוי היה רק 

לצרכים פורמליים בלבד(.
להלן נוסח כתב המינוי:

ישן  פאבריצנע  בית-המדרש  מנהלי  “אנחנו 
 N3 מאסטאוואיע  ברחוב  יעקאטרינסלאוו  דפה 
באספנו אסיפה כללית ביום א' ב' דחוהמ"ס שנת 
בבית-המדרש  המתפללים  כל  אמר  גמרו  תור"ף 
לרב  למנות  והרשאה  כח  רשות  לנו  ונתנו  הנ"ל 
והמופלג  הגאון  האברך  את  הנ"ל  המדרש  לבית 
כבוד-שם-תפארתו מ' מנחם מענדל בהרב ר' לוי 
יצחק שניאורסאהן להורות הוראות איסור-והיתר 

וללמוד לפני הציבור.
“ועל זה באנו על החתום

“גבאי שמואל ירוחם פישל וואראנאוו
“מזכיר ישעי' בלא"א דוב ]…[

“נאמן שאול ב"ר שניאור וואלפסאן
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וברוסית:  דפבריק]נע[  הישן  בהמ"ד  “חותמת: 
]סטאראיא פאבריצנע סינאגאגיע[".

תרפ"ח: חג הסוכות האחרון 
של הרבי במחיצת אביו

בו  האחרון  הסוכות  חג  היה  תרפ"ח  הסוכות  חג 
שהה הרבי בקרבת אביו הרה"ק רבי לוי יצחק נ"ע, 
שכן כשבוע לאחר מכן עזב הרבי את רוסיה ומאז 

לא נפגש עם אביו הגדול בגשמיות.
של  הסוכות  חג  אירועי  על  פרטים  בידינו  אין 
טעם  בנותן  יש  אולם  ביקטרינוסלב,  שנה  אותה 
הרבי  ששמע  הסוכות  חג  על  “ווארט"  כאן  להביא 
י עמוד  – התוועדויות" חלק  )“תורת מנחם  מאביו 
התוועדויות  קטו.  חוברת  “רשימות"  גם  וראה   ,61
ע'  ע' 121. התוועדויות תשמ"ט ח"א  תשמ"ב ח"א 

:)85
על  רומזת  סוכה  שמצות  ז״ל  מאאמו״ר  שמעתי 
פיקודין  )רמ״ח  עשה  מצוות  דרמ״ח  הקיום  שלימות 
דמלכא( — שעל ידם נעשה איש הישראלי ועל ידו גם 
העולם כולו משכן לו ית׳ — באופן דלא תוסף ולא תגרע, 
כמרומז במ״ש ״וסוכה תהי׳ גו׳ למחסה ולמסתור מזרם 
הוא  ומט״ר  מרמ״ח,  פחות  אחד  הוא  זר״ם  וממטר״, 
ולמסתור  ״למחסה  היא  וה״סוכה״  מרמ״ח,  יותר  אחד 

מזרם )לא תגרע( וממטר״ )לא תוסיף(.

 תרפ"ט: שמחה שלא 
ידעה גבול

בחודש תשרי תרפ"ט, בהיותו בריגא, ביקש הרבי 
חדקוב  אייזיק  מרדכי  חיים  הרב  של  עזרתו  את 

לאחר  מהודרים.  מינים  ד'  בהשגת  בידו  לסייע 
השיגו  והם  בידם,  הדבר  עלה  משותפים  חיפושים 
הרבי  רכש  אותם  מהודרים,  לולבים  פרטי  בגן 
קדושת  כבוד  לעתיד,  חותנו  עבור  הן  עבורו,  הן 

אדמו"ר מוהריי"צ.
מצווה  של  גבול, שמחה  ידעה  לא  הרבי  שמחת 
שמחה  זו  הייתה  אמנם,  המילה.  מובן  במלוא 
הנאמן  ועוזרו  שמלווהו  מוסתרת,  כמעט  פנימית, 

לימים הבחין בה.

 תר"צ: טלגרמה ‘לחיים'
אל הרבי

הרב  תיאר  בריגא  תר"צ  הסוכות  חג  אירוע  את 
אליהו חיים אלטהויז, במכתב מיוחד ששיגר לכבוד 
קדושת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ששהה אז בארצות-

הברית. את רשמיו העלה על הכתב באסרו-חג:
“על-דבר אתרוג היה לי ד' בעוזרי פה, ברכתי על 

האתרוג של חתנא דבי נשיאה...
כבוד  ברוב  ושבעתי  אכלתי  ימים  השמונה  כל 
יחד עם חתנא  כ"ק אדמו"ר שליט"א  והדר בסוכת 
דבי נשיאה שליט"א, עם מענדיק היקר אשר אהבתי, 
ועם הרב אשר וויילער היקר התמים והירא אלוקים.

לילה אחד משמחת בית השואבה נתאספנו אנחנו 
אנ"ש שי' בסוכת רבינו שליט"א, והרמ"מ שליט"א 
ישב אתנו, והרבה דברים נעימים שמענו מפיו, והיה 
לחיים  פעם  בכל  שתינו  גדול.  לעונג  לכולנו  לנו 
ובסוף  כ"ק אדמו"ר שליט"א,  אל[  איחולים  ]=תוך 
בטח  שליט"א,  כ"ק  אל  “לחיים"  תלגרמה  הערכנו 

נתקבלה והיתה לעונג".
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עבודת הקודש
בארה"ק,  חב"ד  אגודת  צעירי  מארכיון  מרתקים  ומסמכים  תעודות  אסופת 
החושפים טפח מהמעורבות העמוקה של הרבי בעשייה הענפה של צאגו"ח, 

החשיבות שהעניק למוסד הק' והאחריות הרבה שהאציל עליו

“מתנה מכ"ק אדמו"ר"
לרב  ממוען  תשל"ו,  באלול  מי"א  שלפנינו,  המכתב 
צעירי-אגודת- של  נשכח  הבלתי  היו"ר  לייבוב,  ישראל 

חב"ד במשך עשיריות שנים.
מזוזות  חלוקת  של  הניהולי  בפן  עוסק  המכתב 
חיים מרדכי  מזכירו של הרבי, הרב  ל'מצוינים' מצה"ל. 
אייזיק חודקוב ז"ל, מדגיש במכתבו כי המזוזות שחילקו 
הן “מתנה מכ"ק אדמו"ר שליט"א",  צעירי אגודת חב"ד 
יינתן מקופת הרבי, מעשה שמביע, כמו  והמימון עבורן 
הרבי  של  המיוחדת  חיבתו  את  נוספים,  רבים  במקרים 

למוסד הקדוש שהקים.

 “נשתדל הפעם 
לפני כת"ר"

המכתב הבא, של הרב חודקוב אל הרב לייבוב, נושא 
את התאריך כ"ד טבת תשל"ו והוא עוסק בפעולותיו של 
השליח באילת הרב ישראל-צבי גליצנשטיין. באופן חריג 
הוחלט במזכירות להעניק תמיכה כספית לסניף באילת, 
ומבין השיטין של ניסוח הפנייה משתקפת ההקפדה על 
סמכותו של צאגו"ח כגוף האחראי על תפעול הסניפים, 
וכפיפותם הברורה לצאגו"ח: “נשתדל הפעם לפני כת"ר 
]=כבוד תורתו[, אשר למשך שני החודשים )ובאם יצליח 
ויהיה צורך מיוחד – גם חודש שלישי( יתן לו כת"ר שבע-
כמובן  אבל  לחודש...  ישראליות  לירות  וחמישים  מאות 

ופשוט כל העניין צריך להסתדר אך ורק על-ידי כת"ר".

זהיר טפי
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דרך צאגו'"ח
צאגו"ח  סניף  מנהל  קורצוויל,  ליפא  הרב  גם 
בקשה  שני  אדר  בכ"ח  הפנה  מלאכי,  בקריית 
מיוחדת  כסיפת  תמיכה  לקבלת  הרבי  למזכירות 
על-דבר  לדון  מוכנים  “הננו  עבודתו.  להרחבת 
בתנאי   – הכלל  מן  יוצא  באופן   – האפשרות 
זו,  בבקשה  תתמוך  חב"ד  אגודת  צעירי  שמרכז 
ואשר כמובן גם התמיכה תעבור דרך מרכז צעירי 
אגודת חב"ד", כתב לו הרב חודקוב בתשובה בט' 

אדר-שני תשל"ו.
מהנחיה זו ניכרת הקביעה הברורה של הרבי, את 
סדר ההיררכיה של צעירי אגודת חב"ד, וכפיפות 

זה  ממכתב  העתק  אליו.   - חב"ד  בתי   - הסניפים 
נמסר לרב לייבוב. 

לייבוב:  לרב  נמסר  תשל"ו  מנחם-אב  בכ"ג 
“במענה למכתבו בצירוף העתק מכתבנו מט' אדר 
שני לר' ליפא שי' קורצוויל, הנה באם כת"ר ימצא 
לנכון הרשות בידו, באופן יוצא מן הכלל, לתת"...

פעילים לעולים
ממוענת  הרבי,  ממזכירות  הבאה,  האיגרת 

בתגובה  מתל-אביב,  זלמן שמרלינג  שניאור  למר 
יבקרו  חב"ד  אגודת  צעירי  שלוחי  כי  לבקשתו 
צא"ח  מנהל  עם  מכבר  “דיברתי  מרוסיה:  עולים 
המרכזית", כותב הרב חדקוב, “והבטיחני להשתדל 
ההקפדה  על  המעיד  נוסף,  מקרה  לנו  הרי  בזה". 
באמצעות  ייעשה  חב"ד  בבתי  הקשור  דבר  שכל 

צאגו"ח.
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המשך בעמ' 18

 תקנת אמירת תהילים
כפי הנחלק לימי החודש

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

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

 אדמו"ר הזקן נלקח
למאסרו השני

כ"ק אדמו"ר הזקן נוסע למאסרו השני בפטרבורג. לאחר שחרורו של רבנו 
הזקן ממאסרו הראשון )י"ט כסלו תקנ"ט(, המשיכו המתנגדים במלחמתם 
כנגד החסידים. אחת מדרכי פעולתם הייתה הלשנה על רבנו הזקן. הפעם 
לא היתה ההלשנה על רבנו הזקן באופן אישי )מרידה במלכות(, אלא על 
כל תורת החסידות. הם טענו שתורת החסידות מהווה סתירה ל'מלכותא 

דארעא'.
וחיילים  שחורה  בעגלה  הזקן  רבנו  נלקח  בו  הראשון,  מהמאסר  בשונה 
שלופי חרב שליוו את העגלה, הרי במאסר השני נסע רבנו הזקן במרכבה 

מרווחת בדרך כבוד, ונתנו לשני מלווים ללוותו.
סאווייעט"  ה"טאיינע  בבנין  הוחזק  הוא  יותר,  קל  היה הפעם  גם המאסר 
)=המועצה החשאית(, ולא כבמאסר הקודם שהוחזק במבצר הפטרופבלסקי. 
)היום יום, כ"ז כסלו. ימי חב"ד ע' 24(.

 הכרזת כ"ק אדמו"ר הריי"צ
 על כתיבת ספר-תורה

לקבלת פני משיח

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

אדמו"ר מהר"ש. 
)סה"ש תש"ב ע' 14(

 אדמו"ר הזקן נלקח
למאסרו הראשון

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

למאסרו בפטרבורג.
הזקן  רבנו  את  להכניס  ציווה  השר 
מיוחדת  שהייתה  שחורה  למרכבה 
ובשמירה  במלכות,  מורדים  להובלת 

מעולה של שוטרים חמושים.
מאסרו של רבנו הזקן, היה צריך להיות 
הרבה שנים לפני זה, אלא כאשר נודע 
הדבר לרבי זושא מאניפאלי אמר: זושא 
שנת  עד  הדבר  את  ועיכב  רוצה,  אינו 

תקנ"ט. 
)סה"ש תרפ"ז ע' 127, סה"ש תש"ב ע' 14(

 אדמו"ר הריי"צ
עוזב את רוסיה

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

הזמנת הקהילה היהודית.
שישה  נילוו  הרבי  אל 
הבית  רהיטי  וכן  חסידים, 
שבספרייתו,  הספרים  וכל 

שמילאו ארבעה קרונות. 
)ימי חב"ד ע' 27(

תרפ"חתקנ"טתש"ב

תקס"אתרפ"ז

עת לדעת

כ"ג 
תשרי

כ"ד 
תשרי

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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ברגעים אלו מתחדדת 
תחושת האושר על עצם 
הימצאות הרבי בתוכנו

של  ההקפה  לקראת  תכונה  נוצרה  ושוב  השביעית  ההקפה  הגיעה  כעת 
הרבי • הרבי החל לצעוד לכיוון הבימה, ופניו הק' האירו אותה שעה בצורה 
לא רגילה • בדרך הרעיף ברכות על כל מבקש  • אשרי עין ראתה כל אלה:  
תיעוד משובב נפש מ-48 השעות של שמיני עצרת ושמחת תורה בחצרות 

קדשנו בשנת תשנ"ב 

שמיני עצרת
גדולה  הייתה השמחה  הכנסת  לבית  נכנס  כשהרבי 
הגיע  וכשהרבי  מתי"  עד  ה'  "שובה  שרו  ביותר. 
למקומו הניח על הסטענדר את הדפים המצולמים של 
"אתה הראת" והפסוקים )אתם נכנס לביהכנ"ס, ללא 
הסידור( ופנה לקהל להגביר את השירה. כאן היה לא 
רק עידוד לשיר אלא גם רמז לשרוק... אחרי הקדמה 
זו החלו באמירת פסוקי "אתה הראת" כשהגבאי הרב 
אומרים  כנהוג,  המעמד.  על  מנצח  שליט"א  כץ  זאב 
 – ובשלישית  בראשונה  פעמים.  שלוש  הפסוקים  את 
והאחרון. אחרי סיום  הרבי אמר את הפסוק הראשון 
שיר.  התחיל  עצמו  והוא  לציבור  הרבי  פנה  פעם  כל 
ובשנייה  לאביו  ההקפות  ניגון   – הראשונה  בפעם 
ללא  )המנגינה,  גאולה"  די  שוין  "זאל   – ובשלישית 
בעידודו  וגברה  השמחה  הלכה  פעם  בכל  המילים(. 
המלהיב והמופלא של הרבי שכאילו "מכריח" גם את 
המיושב וה'קר' ביותר )אם משום מה נשאר כזה אחרי 
לילות חג הסוכות...( לצאת מכליו ולהתעלות מעולמו 

הצר אל שמחת התורה.
כבר  השלישית  בפעם  הפסוקים  אמירת  אחרי 
היסב  הרבי  אך  הראשונה,  להקפה  להתכונן  התחילו 
פניו בחזרה ל'מזרח' ואמר את הפסוק "והיה זרעך... 
)כמו  אמר  הרבי  בה  במנגינה  חזר  הציבור  ופרצת". 

בשנית  הפסוק  את  אמר  והרבי  הפסוקים(  שאר 
לציבור  ופנה  חזר  מכן  לאחר  שלישית.  פעם  גם  וכך 
והתחיל את ניגון אביו. מובן שהשמחה הלכה וגברה 
עוד יותר. בינתיים התחילו להוציא את ספרי התורה 
"ופרצת"  לשיר  התחיל  והרבי  לבימה  איתם  וללכת 

וההתלהבות גדלה...
רק עכשיו החלו ההקפות. את ספר התורה מסר לרבי 
להקפה  ללכת  פנה  והרבי  גוטניק,  יצחק  יוסף  הרב 
הרבי  הלך  והשביעית  הראשונה  שלהקפה  )כידוע 
עד  הרבי  צעד  מסוימת  במתינות  בעצמו(.  שליט"א 
מפה  כשבדרך מתברכים  ביהכנ"ס,  הבימה שבאמצע 
בספר  קלות  לגעת  ומתאמצים  אותו  ומברכים  קדשו 
תורה כדי לנשקו. אחרי שהקיף את הבימה ואמר את 
הפסוקים של ההקפה הראשונה, עלה רבי על הבימה 
של  מבורך  בחידוש  כידוע  )מדובר  לכך  המיוחדת 
התורה.  ספר  עם  לרקוד  והחל  האחרונות(  השנים 
הניגון היה ניגון ההקפות לרלוי"צ והרבי הסתובב לכל 
זכו לראות  הכיוונים כך שכל הנוכחים בבית הכנסת 

את המלך ביופיו ובהדרתו רוקד וספר-התורה בידו.
חמש ההקפות הבאות היו עוד חמש מדריגות במעלה 
שמחת החג הזה, כשבכל אחת עודד הרבי את השירה, 
לפחות לקראת סיומה, בעוז. וזה היה סידרן: בהקפה 
ב' כובדו חברי המזכירות ועוד כמה מנכבדי הציבור 

תשנ"ב / יומן מבית חיינו
 מתוך עיתון כפר חב"ד

»
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 כ"ה
תשרי

 מאסר כ"ק
אדמו"ר האמצעי

ביום א' פ' נח נאסר כ"ק אדמו"ר האמצעי 
שולח  הוא  שכביכול  הלשנה  בעקבות 
המאסר  באה"ק.  הטורקי  לסולטן  כספים 
ונסע  התבצע בשעה אחת עשרה בבוקר, 
מליובאוויטש ובצהרים בא לדאבראמיסל, 

ואמר שם דא"ח "מים רבים גו'". 
שם  אמר  ליאזנא,  עד  משם  נסע  ב'  יום 

דא"ח "רשפיה רשפי אש גו'".
יום ג' נסע משם לעיר וויטבסק וישב שם 

תפוס עד יום א' פ' וישלח י' כסלו.
בעיר  תפוס  ישב  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק 
ויטבסק בבית החומה שנקנה מאוחר יותר 

כ"ק אדמו"ר מהר"ש.
נאסרו אז גם כמה מהחסידים המפורסמים: 
הרה"ח  מסטראשעלע,  אהרן  רבי  הרה"ח 
זלמן  רבי  והרה"ח  פריידעס  זלמן  רבי 
חודש  עד  ישבו  האחרונים  שני  רייזעס. 

טבת. 
)סה"ש תש"א ע' 50(

תקפ"ז

ושרו ניגון שמחה. ג' – הקפה של האורחים מארץ ישראל. זו 
שבודדים  לאחר  שכן  הלילה,  ביותר  הארוכה  ההקפה  הייתה 
נוספים  לכמה  הרבי  הורה  הבימה,  אל  הלכו  האורחים  מבין 
עלי(  עובדיה  מר  הבטחון  שר  סגן  )ביניהם  הם  גם  שילכו 
עשו  אכן  הללו  ילכו.  מהאורחים  שרבים  שרוצה  היה  וניכר 
כרצון הרבי ועד מהרה התמלא כל השביל וכל שטח הבימה 
בקהל רב שעד אשר הלך וחזר חלפו דקות ארוכות. ניגנו את 
הניגון – "וכל קרני רשעים אגדע" והרבי עודד במיוחד לעבר 
ממדינות  אורחים   – ד'  התורה.  ספר  עם  רקדו  עליה  הבימה 
הרבנים   – ה'  מתי..."  עד  ה'  "שובה  היה  והניגון  נוספות 
שרייט  אידעלך   .  . "שיבנה  היה  והניגון  מהמשפיעים  וכמה 
הקפה  גם  חב"ד.  בתי  ומנהלי  הטנקניסטים   – ו'  מתי...".  עד 
ובחלק  כי לא כמו השלישית(  )אם  הייתה ארוכה במיוחד  זו 
ממנה עמד הרבי שליט"א ללא שמעודד את השירה אלא מביט 
על הציבור, ובמיוחד על הרוקדים על הבימה, במבט שמימי 
מיוחד במינו. הניגון היה השיר באנגלית שהפזמון החוזר שלו 

הוא "שלוחי אדוננו".
לקראת  תכונה  נוצרה  ושוב  השביעית  ההקפה  הגיעה  כעת 
ההקפה של הרבי. המעבר פונה והרב גוטניק מסר לרבי את 
ספר התורה והרבי החל לצעוד לכיוון הבימה. פניו הק' האירו 
כל  על  ברכות  הרעיף  ובדרך  רגילה  לא  בצורה  שעה  אותה 
הרגיל  ההקפות  ניגון  את  התחילו  לבימה  עלותו  עם  מבקש. 
והרבי שליט"א רקד כמה דקות כאשר כל העת מסתובב מצד 
לצד ואתו צד שאליו הרבי פונה מגביר ומחזק את שירתו. זה 
נמשך מספר דקות ואחר כך הרבי נעצר ודומה היה שההקפה 
מסתיימת, אך כאשר עוצמת השיר פחתה מעט, בעקבות זאת, 
התחיל הרבי שיר חדש - "ופרצת" - והשמחה חזרה והתעצמה. 
זה נמשך דקות אחדות והרבי התחיל שיר נוסף – "ניעט ניעט" 
שהושר בעוצמה הולכת וגוברת. מובן שריקודים ושירים אלו 
הוציאו את הקהל מגדרו ומכל העברים נשמעה שירה אדירה 

וכל מי שיכול היה להרשות לעצמו רקד על מקומו...
השירה- הכיוונים  מכל  נשמעו  מהבימה  ירד  הרבי  וכאשר 

הברכה – "יחי אדוננו מורנו ורבנו", שהרי ברגעים כאלו חוזרת 
ומתחדדת תחושת האושר על עצם הימצאותו של הרבי בתוכנו 
ועל הזכות להיות כאן בשעות גדולות אלו... עם שובו של הרבי 
למקומו, על הבימה שבמזרח, שרו "עלינו" )במנגינה המוכרת 
ממחנות הקיץ וכינוסי הילדים( וכן "אל תירא" ו"עוצו עצה" 
והרבי עודד הרבה בידיו הק' על גבי הסטענדר. לבסוף הכריז 
"גוט יום טוב" ובטרם צאתו התחיל הרבי שוב את הניגון לאביו 
ובריקודים  ויצא את בית הכנסת המלא קהל שנסחף בשירה 
בלילה  ההקפות  נמשכו  הכול  )בסך  כן...  אחרי  רב  זמן  עד 
הראשון כשעתיים וחצי וזה יותר מהרגיל בשנים האחרונות(.

»
 זקנתו של כ"ק אדמו"ר
נהרגה על קידוש השם

זקנתו של כ"ק אדמו"ר, הרבנית רחל ינובסקי, 
אמה של הרבנית חנה, נהרגה על קידוש השם 

יחד עם חמשת אלפים יהודי העיר. 
פושניץ  יצחק  ר'  הרה"ח  של  בתו  הייתה  היא 
רבה של דוברינקה ואשתו של הרה"ג ר' מאיר 

שלמה. 
היארצייט  כיום  גם  הזה  היום  את  קבע  הרבי 
לאחיו הרה"ח ר' דובער שנהרג על קידוש השם 

בשנת תש"ב, ויום פטירתו לא נודע.
הרבי אמר קדיש ביום זה.

תש"ב
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תשנ"ב / יומן

סדר ההקפות
הקהל יצא מבית הכנסת כדי לאפשר לשנות את מיקום 
הקידוש  לו  המתין  ובחוץ  להקפות  כדרוש  הספסלים 
זה  מרקוביץ.  נחום  ר'  של  בארגונו  רחבה  ביד  שמוגש 

היה לערך בשעה אחת עשרה וחצי והפעם 
קצת  ארוכה  ההקפות  עד  ההפסקה  הייתה 
– למעלה משעה – וכשהרבי שליט"א נכנס 
שרו  בדרך   .12:45 השעה  הייתה  להקפות 
הניח  למקומו,  הגיע  וכשהרבי  שמח  ניגון 
עם  רק  נכנס  אמש  )כאמור,  הסידור  את 
את  גם  הביא  היום  אך  המצולמים  הדפים 
ועודד את השיר במרץ רב. היום  הסידור( 
ע"י  שנה,  כמידי  הפסוקים,  מכירת  נוהלה 
תמימים"  מ"תומכי  באגמילסקי  משה  הרב 
עבור  היא  הפסוקים  ממכירת  ההכנסה  )כי 
באמירת  התכבד  שליט"א  והרבי  הישיבה( 
ופסוק  הראשון  הראת  אתה  פסוקי  כל 
אחרי  והשלישי.  השני  של  ואחרון  ראשון 
לאביו,  הקפות  ניגון  את  התחיל  הראשון 
אחרי השני התחיל את הניגון "זאל שוין זיין 
השלישי  ואחרי  המילים(  )ללא  גאולה"  די 
זרעך...  "והיה  הפסוק  את  פעמים   3 אמר 

ופרצת" והתחיל לשיר "ופרצת". בכל שלוש הפעמים היו 
תנועות הידיים בהתלהבות בלתי-רגילה כלל וכלל, כאשר 
פעמים  וכמה  כאחת  הק'  ידיו  בשתי  עודד  פעמים  כמה 
ובעוז... אשרי  הניף את היד הק' למעלה מעלה בסיבוב 

עין ראתה...
והרי סדר ההקפות:

לרבים  שליט"א  הרבי  ענה  להקפה  בדרכו   – הראשונה 
יושבים  עדיין  כי  הראשון  בלילה  שאיננו  )דבר  'לחיים' 

ברכות  של  רב  שפע  לבימה  בדרכו  והשפיע  בסוכה( 
ליהודים רבים, בעת-רצון מיוחדת זו. בעלותו לבימה החל 
כ"ק אדמו"ר שליט"א לרקוד בעוז כשהוא מתחיל את ניגון 
אביו ז"ל. הריקוד ארך משך זמן כשכ"ק אדמו"ר שליט"א 
שליט"א  הרבי  וחזור.  פעמים  כמה  הכיוונים  לכל  פונה 

ספר  את  הגביה  גם 
התורה כמה פעמים באופן מפליא. הריקוד הזה, של הרבי 
כמה  נמשך  במקומותיהם,  הציבור  כל  ושל  הבימה  על 
דקות אבל השמחה וההתרוממות הרוחנית הייתה עצומה 
כמה  כובדו  השנייה  בהקפה  כלל!!  לשער  שאין  באופן 
מנכבדי החסידים והניגון היה "שובה". בשלישית – כובדו 
 – ברביעית  בחרתנו".  "אתה  היה  והניגון  דקנדה  אנ"ש 
אורחים מרחבי ארה"ב. הניגון היה ה"מארש" דר"ח כסלו. 
בחמישית – חברי הכולל בניגון שמח. בשתי ההקפות הללו 
שחמשת  הסכימו  ורבים  שאת  וביתר  בעוז  הרבי  עודד 
ההקפות האמצעיות של הלילה היו שמחות ונלהבות עוד 
ומנהלי בתי  – שלוחים  יותר מאלו של אתמול. בשישית 

חב"ד. והניגון "שישו ושמחו בשמחת הגאולה".

"נתגבר על העולם"...
הייתה  בעצמו,  שליט"א  הרבי  של  השביעית,  ההקפה 
)וכמו בראשונה, היום לא הייתה  בניגון ההקפות הרגיל 
אריכות כאתמול, אבל השמחה הייתה עצומה... בסיומה 
היה הקהל מרוגש מאוד והתחילו לשיר "יחי אדוננו מורנו 

JEM\219158

בכל שלוש הפעמים היו תנועות 
הידיים בהתלהבות בלתי-

רגילה כלל וכלל, כאשר כמה 
פעמים עודד בשתי ידיו הק' 
כאחת וכמה פעמים הניף את 

היד הק' למעלה מעלה בסיבוב 
ובעוז... אשרי עין ראתה...
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»

ורבינו" במשך הדרך התחלף הניגון ב"הרבי שליט"א... 
נתגבר על העולם" ובסיומו היו תנועות עידוד נמרצות. 
ספרי התורה הושבו להיכל )את הספר של הרבי לקח 
והחזיר לידיו הק' ומהן הרב גוטניק כאתמול( ואז שרו 

"עלינו" ו"ועל כן נקוה" כשהרבי מעודד במרץ.
לאחר מכן, הכריז הרבי 3 פעמים "גוט יום-טוב" ופנה 
לצאת כשמתחיל את הניגון לאביו. דרך היציאה מבית 
שליט"א  הרבי  במינה.  מיוחדת  בצורה  הייתה  הכנסת 
הגביה  ואף  אחד  לכל  כמעט  הביט  ובדרכו  לאט  הלך 
את ראשו הק' אל הפירמידות הגבוהות ביותר, וכל זה 

בפנים שמחות ומאירות באופן נדיר...
המשיכו  הזו  המרוממת  באווירה  לחלוטין  נתונים 
עד שמונה  ארוכות, למעשה,  עוד שעות  לרקוד  כולם 
וכאן  רוקדים.  מעגלי  ולידו  הכנסת  בבית  היו  בבוקר 
יכול הקורא לבחור באחת משתי אפשרויות – או שכאן 
באמת לא טועמים טעם שינה או שהקהל מספיק גדול 
ולחזור  הבוקר  אור  עד  ברוקדים  ביהכנ"ס  את  למלא 

בשמחת  אותו  ולמלא 
לתפילת  בבוקר  תורה 
שחרית... כך או כך בעשר 
בבוקר היה האולם הגדול 
מלא מפה אל פה ושוב – 
כשהרבי בא למקומו הניח 
לעודד  ופנה  הסידור  את 
במרץ  הציבור  שירת  את 

רב.
שרו  זו  שמחה  באווירה 
התפילה  בהמשך  ניגונים 
הרב  עבר  התיבה  )לפני 
שיחי'(  דוכמאן  שלום 
כהנים  ברכת  וכנהוג 

הייתה בשחרית.

גם הקירות 
רקדו

ההקפות  עת  כשהגיע 
שליט"א  הרבי  "פתח" 
בניגון אביו ז"ל ועודד את 
השירה במשך זמן. מכירת 
ע"י  התנהלה  הפסוקים 
הרב שניאור זלמן גורארי' 
ה"מרכז  )עבור  שליט"א 
היה  וזה  חינוך"(  לעניני 

סדר ה"אתה הראת":
פסוק  עונה  כשהקהל  כולו,  את  הרבי  אמר  בראשון 
בפסוק, ואחריו – התחיל את הניגון לאביו. בשני אמר 
את הפסוק הראשון והאחרון והתחיל לשיר "זאל שוין 
זיין די גאולה". בשלישי – שוב אמר הרבי "והיה זרעך" 
והתחיל לשיר "ופרצת". הרבי עודד במרץ רב ביד אחת 
ובשנייה אחז בטלית )אגב, מאז שבת חוה"מ משתמש 
ישנה  כלל,  שבדרך  מזו  אחרת  בטלית  שליט"א  הרבי 
להקפות.  פנו  וכעת  מלבן(.  צהוב  יותר  שצבעה  יותר 
כנהוג, היו שלוש וחצי סיבובים )שינוי של השנה: את 
עמו(  לקחו  ולא  הסטענדר  על  הרבי  השאיר  הסידור 
היה  השיר  הבימה.  על  לרקוד  הרבי  עלה  כך  ואחר 
ניגון ההקפות לרלוי"צ וכמו אמש – הריקוד היה כמה 
לכל  מעבר  עצומה,  הייתה  השמחה  אבל  בלבד  דקות 
המדידות וההגבלות של פחות או יותר דקות, כל בית 
הכנסת נע ורקד ודומה היה שגם הרהיטים מתנועעים 

בקצב השיר...

JEM\147845

מידו  כוס-של-ברכה  חלוקת  במנהג  השביעי'  ה'דור  את  הרבי  זיכה  הראשונות  תש"י  משנות  החל 
ושבועות. אחרון-של-פסח  שמח"ת,  השנה,  ראש  החגים:  במוצאי  הקדושה, 

בדרך כלל היה הרבי עומד בסמוך למקום בו ישב בהתוועדות, כאשר משני עברי השולחן התנהל התור 
לסירוגין, כשמידי מספר דקות מסתובב על עמדו לכיוון אחד הצדדים.

עיניו  ראות  לפי  הרבי  חילק  אותם  לחלוקה,  בקבוקי משקה קטנים  מונחים  היו  הרבי  על שולחנו של 
וכדומה(. מוסדות  מנהלי  לשלוחים,  כלל  )בדרך 

בעת החלוקות היה הרבי שרוי בשמחה יוצאת מן הכלל, ופעמים רבות מאוד עודד את השירה באופנים 
בלתי רגילים.

בתמונה: חלוקת כוס של ברכה במוצאי שמחת-תורה תשנ"ב.

רגע נצחי
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כשחזר כ"ק אדמו"ר שליט"א למקומו המתין עד שכל 
הארון  נפתח  כך  ואחר  הקודש  לארון  נכנסו  הספרים 
להקפות  שחרית  בין  כרגיל,  התורה.  לקריאת  שנית 
הספיקו רבים "אריינכאפן" קידוש ומרגע לרגע האווירה 
מלווה  הייתה  תורה  הספר  הוצאת  גם  יותר.  מרוממת 
ואחרי  עבדא"  "אנא  שרו  שמיה"  ב"בריך  בניגונים. 
אמירת "גדלו, ו"על הכל" שרו "הרבי שליט"א... נתגבר 
על העולם", והרבי עודד עד הרגע בו ספר התורה הגיע 
לבימה. הרבי המשיך להביט על הספר ורק כאשר כבר 

התחילו לקרוא היסב פניו אל הקיר בחזרה.
הרבי עלה, כנהוג, ל"חתן בראשית" והרגעים הדרמטיים 
לכ"ק  "יעמוד"  קוראים  בהם  ה"מרשות"  אמירת  של 
אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ולהבל"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בשמותיהם במפורש, חוזרים ומעבירים רטט מידי שנה 
מרדכי  הרב  הוותיק  הבעל-קורא  של  קולו  וגם  בשנה 

שוסטערמאן שליט"א לעתים נחנק מבכי...
הרב  גוראריה  זלמן  שניאור  הרב  היו  התורה  חתני 
ר'  בוטמאן,  מ"מ  שמואל  הרב  גרונר,  לייב  יהודה 
עלה  למפטיר  נמדר.  ישראל  ור'  דרייזין  דובער  שלום 
נשאר  שליט"א  והרבי  פוטערפאס  מענדל  ר'  המשפיע 
על הבימה עד אחרי המפטיר. את דרכו בחזרה למקומו 
עשה בעקבות ספרי התורה וצעד אחריהם לכיוון ארון 
הקודש ורק לאחר שהוכנסו בחזרה להיכל עלה לבימה. 
ושמחו"  "שישו  לשיר  החל  כבר  הקהל  הדרך  במשך 
במרץ,  השירה  את  עודד  למקומו  עלה  הרבי  וכאשר 
וכמו מבלי משים השיר "שישו ושמחו בשמחת תורה" 
בשמת  ושמחו  "שישו  המילים  עם  והתערבב  השתלב 
קשה  רב...  זמן  ונמשך  בא"  משיח  הנה  הנה  הגאולה 
שלא להרהר על כך שבוודאי שמחתו העצומה של הרבי 
אותנו  אלו מקרבות  קדושות  ביממות  בתורה  שליט"א 

בצעדי ענק לשמחת הגאולה...
מהמיוחד בתפילת מוסף: ב"הוא אלוקינו" עודד הרבי 
שליט"א את השיר במשך זמן רב בשתי ידיו הק' וחזרו 
עליו כמה פעמים וכך גם ב"שים שלום". בטרם צאתו 

מביהכנ"ס שוב התחיל את ניגון ההקפות לאביו...

הרבי נעמד והשמיע עוד שיחה
השעות חלפו ומהתפילה עד ההתוועדות החג שנועדה 
לשש וחצי לא נשאר זמן רב מידי. בשש בערב נפתחו 
ידיים  נטלו  ומיד  מנחה  התפללו  הכנסת,  בתי  דלתות 
נטל  וחצי,  שש  בשעה  נכנס  הרבי  להתוועדות.  וישבו 
ידיו הק' לסעודה ומיד ביקש להכריז כי נותר עוד זמן 
והגבאי  את השעה  בדיוק  להודיע  והורה  ידיים  ליטול 

הרב פינסון הכריז. אמרו "לחיים" במשך כמה דקות וגם 
היום נראה היה כי עונה לכאו"א בפרט ואחר כך הייתה 
שלוקחים  ה'מטען'   – עיקרה  הראשונה.  הק'  שיחת 
האריך  שליט"א  הרבי  השנה.  כל  על  תשרי  ממועדי 
להמשיך  יש  כי  והדגיש  חג  אסרו  המושג  במשמעות 
את תוכן החגים על כל השנה כולה. באותה שיחה היו 
לשיר  התחילו  הגאולה.  בנושא  מופלאים  ביטויים  גם 
"שובה...", הרבי עודד וענה "לחיים" ואחרי כמה דקות 
פנה לר' יואל שי' כהן והורה לשיר את ניגוני כל הרביים. 
השירים היו לפי הסדר הבא: "ג' תנועות" – ךהבעש"ט, 
ה"קאפעליע"  לאדה"ז,  אתה"  "א-לי  ואדה"ז,  המגיד 
)המקהלה( – לאדמו"ר האמצעי, "ימין ה'" – לאדמו"ר 
– לאדמו"ר מהר"ש.  "לכתחילה אריבער"  הצמח-צדק, 
"ניגון הכנה" – לאדמו"ר מהורש"ב, "הבינוני" לאדמו"ר 

מוהריי"צ ו,הוא אלקינו" לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
מעניין לציין כי בעוד שבראש השנה הנה בעת הניגונים 
הפעם  בדביקות,  הק'  עניו  את  עצם  שליט"א  הרבי 
הק'  פניו  מעל  השמחה  סרה  לא  הדביקות  בניגוני  גם 

והמשיך כל העת לענות "לחיים" במאור פנים.
לבסוף טעם עוד מעט מהחלה ושתה מעט מים ובירכו 
"מרשות",  התחיל  הבולטות:  מההנהגות  המזון.  ברכת 
המתין רגע ארוך ואחר כך התחיל שנית בנוסח הרגיל. 
עד  משיח"  מ"וזכרון  רם  בקול  אמר  ויבוא"  ב"יעלה 

"ובנה ירושלים" ובסוף מ"ונמצא חן ושכל טוב".
אחרי ברכת המזון נעמד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלוא 
סיום  בעניין  שיחה  עוד  השמיע  ובעמידה  קומתו, 
הרמב"ם. גם הפעם היה ה'ציור' מיוחד במינו כמו בליל 

א' דחג הסוכות...
אם  לפטירת  השנה  )יום  "קדיש"  הרבי  אמר  בערבית 
שלמה  מאיר  ר'  הרה"ג  אשת  נ"ע  רחל  הרבנית  אמו 
ינובסקי זצ"ל(, אחריה הבדיל על הכוס ואחר כך החל 
הימנו  נאה  סיום  היה  שלא  ברכה"  של  "כוס  מעמד 
של  ש"כוס  גם  יצוין  הגדולים.  הימים  שני  לאירועי 
ברכה" נתן אפשרות לעוד אלפי יהודים שלא היו כאן 
בשמיני עצרת ושמחת תורה לטעום ולו משהו מאוירת 
הימים הללו ואכן נראו כאן אלפים רבים מכל החצרות 
והחוגים והעדות וכאשר האחרון קיבל והרבי שליט"א 
יצא כשהוא שר "כי בשמחה תצאו" הייתה השעה כמעט 

שתים לפנות בוקר...
ויחדרו  ייתן  ומי  והאוזן ששמעה  העין שראתה  אשרי 
השנה  כל  למשך  ולבותינו  למוחנו  והקולות  המראות 

כולה ונראה בעינינו כי נפלאות בה, בכל מכל כל.
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לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש

כ' בתשרי, שבת חול-המועד

קבלת שבת
 מתחילים “מזמור לדוד"1, וממשיכים כבכל שבת.

ואין  ובצהלה"  בשמחה  “גם  דודי" אומרים  “לכה  בפיוט 
אומרים “ברינה"2.

אומרים: כגוונא3, חצי קדיש, ברכו, וערבית של שבת עם 
‘יעלה ויבוא'. 

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

‘לישב בסוכה' אחרי ברכת ‘המוציא' )וכן ביום(.

שחרית
‘יעלה  עם  שבת,  של  תפילה  בשבת.  לולב  נטילת  אין   
ו"אין  הבימה5,  את  מקיפים  אין  בשבת  שלם.  הלל  ויבוא'. 
שיר-של-יום,  קדיש-תתקבל.  כלל"6.  ‘הושענות'  אומרים 
ספרי-תורה.  שני  מוציאים  יתום.  קדיש  אורי,  ה'  לדוד 
בראשון קוראים לשבעה עולים בפרשת תישא “ראה אתה 

מבאר  יג  ס"ק  השלחן  בבדי  עז  סי'  השלחן  בקצות  אדה"ז.  סידור   )1
שמחה  היא  שמחה  משא"כ  מרחוק  היא  דרינה/רננה  כיוון  הטעם, 
“פצחו  הד'  ובמזמור  “נרננה"  איתא  הראשון  במזמור  והנה  שלמה, 
ורננו", ולכן ביו"ט ואף במוצאי יו"ט מדלגים זאת, עיי"ש )וראה בתורה 
‘ס'  שם,  מבוארת'  וב'חסידות  ופ"ד  פ"א  ושמחי  רני  ד"ה  חנוכה  אור 

הלקוטים – צמח צדק' אות ש עמ' שמא(.
2( ספר המנהגים עמ' 26.

3( ראה קצות השלחן שם בבדי השלחן ס"ק כ.
4( היום יום, יט ניסן ו-י"ז תשרי )בשבת חוה"מ – מהשינויים שהכניס בו 
הרבי בשנת תשי"ז, ראה בלוח התיקון שבמהדורת תשנ"ה ס"ע קכא, 

‘רשימות היומן' עמ' קסג, קעג(. ספר המנהגים עמ' 28 )ביו"ט(.
5( רמ"א סי' תר"ס ס"א.

6( סידור אדה"ז. וראה רמ"א שם ס"ג.

אומר אלי" עד “לא תבשל גדי בחלב אימו" )שמות לג,יב–
קדיש.  חצי  הבימה,  על  השני  הספר  את  מניחים  לד,כו(. 
בפרשת  למפטיר  קוראים  השני  בספר  וגלילה.  הגבהה 
ההפטרה  בברכת  וגלילה.  הגבהה  השישי".  “וביום  פינחס 
האחרונה  הברכה  בחתימת  ורק  יום-טוב,  מזכירים  אין 

מוסיפים: “)מקדש השבת( וישראל והזמנים"7.
יקום פורקן, מי שבירך, אשרי, יהללו, חצי קדיש, תפילת 
השישי",  “וביום  השבת",  “וביום  חול-המועד:  של  מוסף 

“ישמחו".

קידוש
“דא  תשיב",  “אם  “ושמרו",  “אתקינו",  לדוד",  “מזמור   
היא סעודתא", “זכור", “על כן" – בלחש8. רק “סברי מרנן", 

ברכת הגפן ו'לישב בסוכה'9 אומרים בקול.

מנחה
 וידבר וקטורת. אשרי, ובא לציון. ואני תפילתי, מוציאים 
של  שמונה-עשרה  ‘ברכה'.  בפרשת  וקוראים  ספר-תורה 

שבת, עם ‘יעלה ויבוא'. אין אומרים ‘צדקתך'.

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

כבכל מוצאי שבת.

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

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

9( ס' המנהגים, מנהגי חג הסוכות. וראה ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שח.
10( הוראת רבותינו, ‘אוצר' עמ' שכד.
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יום ראשון
כ"א בתשרי, הושענא-רבה

מוצאי שבת קודש
יש להתוועד גם בלילה זה11. מלבד זאת, יש להוסיף 
ובכלי-זמר,  בריקוד  השואבה,  בית  בשמחת  ביותר 
בכמות,  מועט  שהזמן  ואף  החג.  לילי  מבכל  יותר 
יש לנצל לשם כך כל רגע פנוי, ואף להשלים בו את 
כל מה שהחסירו בזה במשך החג, באופן של “מועט 
מחזיק את המרובה"12. פעם אחת13 הורה הרבי לצרף 
פרטית,  בהשגחה  הנמצאים,  אומות  משבעים  גם 
זו,  בקרבת מקום, שגם הם יראו )וישתתפו( בשמחה 

באופן ד"אתה על במותימו תדרוך".
לעצמו  קורא  אחד  כל  הלילה.  כל  ערים  נשארים 
‘דברים' לפני חצות. גם  )ולא בציבור( את כל חומש 

את פרשת ‘ברכה' אומרים הלילה רק פעם אחת14. 
מיתוק  שעניינו  זה,  שביום  נעים,  ומה  טוב  מה 
הגבורות, יוסיף כל אחד ואחד בנתינת הצדקה יותר 

מהשיעור הרגיל15.
זמן חצות הלילה בת"א: 00:26.

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

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

בית השואבה תשי"ח, תורת מנחם  גם שיחת שמחת  ראה   )11
חכ"א עמ' 83.

 .285 247, תשמ"ח ח"א עמ'  ‘התוועדויות' תשמ"ג ח"א עמ'   )12
ועוד.

13( ‘התוועדויות' תשמ"ז ח"א עמ' 294.
אין  הו"ר  שבליל  משמע,   20 עמ'  המנהגים  ספר  מלשון   )14
ההגבלה דמקרא בלילה, כמו בעשי"ת. ועצ"ע הלשון שם “והו"ר 
– גופא – לאחרי חצות". ואולי הכוונה בזה רק על אמירת תהילים 
של לילה זה. וראה דברי הרבי בעניין זה בס' ‘מקדש מלך' ח"ב 

עמ' 390.
15( ‘התוועדויות' תשד"מ ח"א עמ' 294.

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

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

בראשית עמ' 269(.

הלבנה, בנוסף ל'יהי רצון' של יום-טוב18.
מנהג ישן שהגבאים מחלקים מקופת הציבור תפוח 
מתוק לכל אלה שאמרו תהילים בליל הושענא-רבה, 
בין ספר לספר וכיוצא בזה. אכילתו היתה מיד בסוכה, 
את  אומרים  כשאין  כיום,  בסוכה.  תהילים  כשאמרו 
התהילים בסוכה והכול מהדרים שלא לאכול מאומה 
מחוץ לסוכה, אוכלים את התפוח בסוכת בית-הכנסת 
או אחר-כך בסוכה הפרטית, לאחר שמטבילים אותו 

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

שבוחר.
חשוב לדעת שבכמה מקומות בשיחותיו נוקט הרבי 
הזוהר  פרקי  את  לומר  אצלנו  גם  שנוהגים  בפשטות 

המובאים בספר ‘תיקון ליל הושענא-רבה'20.
בסוף הלילה היה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע הולך 
לטבול במקווה. אבל למעשה אין רגילים לנהוג כך21.

את  )קושר(  מכין  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
ההושענות עבור כל בני הבית ]מכינים גם עבור נשים 
וקטנים22. לקטנים שבעריסה – יש אומרים גם לחבוט 

עבורם[.
קושרים אותן על-ידי עלים של לולב22.

גם מי שהיה ער כל הלילה23 ולא ישן חצי שעה – 

171, ההוראה היא לומר  18( בס' המנהגים, מסה"ש תש"ח עמ' 
אחר כל ספר את היהי-רצון של הו"ר והיהי-רצון שלאחר צאת 
)בהתוועדויות  אבל  יו"ט.  של  היהי-רצון  את  לא  אבל  הלבנה, 
בשיחת  וביותר(   ,189 עמ'  ח"א  תשמ"ט   ,249 עמ'  ח"א  תשמ"ג 
ליל הו"ר תש"נ )התוועדויות ח"א עמ' 193 הערה 33, מהקלטה( 
אומרים  שבו  תהילים,  אמירת  שלאחר  היהי-רצון  על  מדובר 
“כאילו אמרם דוד מלך ישראל בעצמו" - “כולל גם )ואדרבה – 

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

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

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

ס"א ע"ז, וב'התקשרות' גיליון תשע"א עמ' 17.
22( שם עמ' שלד-ו.

שבוודאי עלה השחר,  כל הלילה עד לאחר  23( מי שנשאר ער 
הרה"ח  ]אך  התורה  ברכות  שיברך  עד  ללמוד  אסור  לכאורה 
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מברך בבוקר את כל ברכות-השחר. מי שבוודאי ישן 
שיעור זה, רחץ פניו ולבש בגדיו )ונעל נעלי-עור( – 
מברך כל ברכות השחר מחצות הלילה ואילך24 חוץ 
לעלות  להמתין  תרנגול, שחייב  קול  ממי שלא שמע 
השחר ]יש לצאת לצרכיו תחילה כדי לברך אשר יצר[.

שחרית
ההדסים  את  מחליף  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
שלנטילת  כך,  וכיוון  סוכות,  בחול-המועד  והערבות 
לולב בהושענא-רבה יהיו הערבות וההדסים חדשים25 
)אבל אין זו הוראה לרבים, וראה בגיליון הקודם ביום 

א' דחוה"מ(.
בהושענא-רבה אין לובשים ‘קיטל', ובתפילה עצמה 
)וכן בהוצאת ספר-תורה וכו'( אין מוסיפים על נוסח 

תפילת חול-המועד26.
לפני תפילת הלל מסירים את שתי הכריכות שעל 
הלולב עצמו, ונשארות רק שלוש הכריכות המאגדות 
בהושענא  כי  ביחד9,  והערבות  ההדסים  הלולב,  את 

רבה צריך להרבות בכסכוס עלי הלולב ובשמחה27.

הושענות
ועומדים  ספרי-התורה שבהיכל9,  כל  את  מוציאים 
גם  ההושענות,  ז'  את  אומרים29  הבימה28.  ליד  עמם 

ובשו"ע  בטושו"ע  נמצא  שלא  העיר,  אופן  שי'  יוסף-יצחק  ר' 
וס'  דהיום,  כולל-חב"ד  לוח  )כלשון  האיסור  מו-מז  סי'  אדה"ז 
ברכת  לפני  ללמוד  בלילה  להניעור  ס"ד(  פנ"ז  המועדים  שבח 
התורה. ואכן בס' ‘מנהג ישראל תורה' )סי' מז ס"ק א( מביא שאין 
ויל"ע  קעב-ג.  עמ'  ח"א  במסיבו'  ‘המלך  גם  וראה  איסור.  בזה 
במשמעות הל' בסידור לפני ברכת התורה בזה. ובאמירת תיקון 
רגילים   – עצמו  הרבי  כולל  בהתוועדויות,  ובכלל  שבועות  ליל 
תמיד להמשיך בד"ת ואין נזהרין בזה כלל )והביטוי “מיד כשהאיר 
היום" נאמר רק על נט"י, בשו"ע אדה"ז מהדו"ק סי' ד סי"ג(. ואולי 
להדעות  וגם  זו,  בברכה  נתחייב  שלא  דעות  שיש  כיוון  הטעם, 
שמברך, היינו  שרשאי לברך ברכת השבח להקב"ה ככל ברכות 
השחר, אבל לא שאסור ללמוד קודם לכן. ועצ"ע. תודה להרה"ת 

ר' שבתי שי' פרידמן מצפת[.
חי,  כרך  באג"ק  טו.  ה, בדה"ש  24( ראה פרטי החיוב בקצוה"ש 
עמ' רעח איתא שעיקר הזמן משנתחייב בהן, ואחר-כך הוא רק 
תשלומין. וכל-שכן לעניין ברכות התורה, עיי"ש. וראה בלוח חג 
השבועות, שם נתבארו וצויינו כו"כ פרטים בעניין ברכות השחר 

למי שניעור בלילה בכלל.
25( סה"ש תש"ד עמ' 14.

26( ‘אוצר' ס"ע שלו.
27( לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1368.

28( הגהת הרבי ללוח כולל-חב"ד, ‘אוצר' עמ' שלח.
29( י"א שהבחינו בהו"ר תשנ"ב )שחל ביום א' כבשנה זו( שהרבי 

היום מתחילים להקיף את הבימה בכל פעם באות ס' או 
ע'30 )לאחר גמר כל הקפה אומרים בקול את הפסוקים 
להושענא- המיוחדים  פסוקים  הושענא,  כל  שלאחר 
בארבעת  פעמים,  שבע  הבימה  את  ומקיפים  רבה(, 
ה'הושענות'(.  של  הערבות  )בלא  בלבד31  המינים 
והו  אני  כהושעת...  והו...  “אני  אומרים  לאחר-מכן, 
הושיעה נא" )בהשמטת הקטע האחרון, שייאמר בסוף 
עד  לשם..."  “תיתננו  ומתחילים  דהיום(.  ההושענות 
סיום פיוטי ההושענות. ]כמדומה שנוהגים לומר כל 

‘כותרת' בקול, הש"ץ ואח"כ הקהל[.
יש לפסק כך: “ואוצרך – הטוב לנו – תפתח"32.

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

בסיומם, מכניסים את ספרי-התורה להיכל, מניחים 
‘קדיש תתקבל'.  ואומרים  את ארבעת-המינים מהיד, 
וחובטים  ערבה33  בדי  חמישה  לוקחים  מכן,  לאחר 
בקרקע חמש פעמים ]הרבי היה מפריד את הערבות 
זו מזו קודם החבטה, וחובט קלות. הרבי עמד בהלל 
ובחביטת ההושענות על הרצפה ממש, ולא על הבימה 
או שטיח[34, מניחים את ה'הושענא' הצידה, ואחר-כך 

אומרים את ה"יהי רצון".
גם נשים וקטנים נוהגים בחביטת הערבה35.

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

אמר תחילה את ההושענא שהיתה אמורה להיות בש"ק ‘אדמה 
מארר', כמ"ש בס' המנהגים לגבי כל יום א' שאחרי שבת חוה"מ, 

שצריך לומר בתחילת ההושענות את ההושענא דיום השבת.
30( ‘אוצר' עמ' שלט.

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

32( סה"מ תרפ"ז ס"ע כא, לקוטי דיבורים ח"א דף נט,א.
זכר  בפני-עצמה,  הערבה  נטילת  היא  להדגיש שהמצוה  יש   )33
כמו  וצ"ל  עיקר,  הנטילה  היתה  ושם  בערבה,  המזבח  להקפת 
בלולב “דרך גדילתה" )ס' ‘ארבעת המינים השלם' ס"ע תעח, וכ"ה 
שחובטין  נזכר  ברמ"א  ז  בסו"ס  ורק  ס"ב-ז.  תרס"ד  סי'  בשו"ע 
אותה, ע"פ הגמ' “חביט חביט" לפי' הרמב"ם והרי"ץ גיאת וע"פ 

האריז"ל שמדובר בחבטה ממש(.
34( כן בדקו וראו, וראה ‘אוצר' עמ' שלט-שמ.

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

ועיין בהנסמן שם. ויש לברר אם זו הוראה לרבים.



23

עימו36.
אחר-כך מוציאים ספר תורה, וקוראים לארבעה 
השביעי".  “וביום  לכולם  אה"ק:  למנהג  עולים. 
“וביום  לוי  “וביום החמישי",  לשיטה השנייה: כהן 
“וביום  רביעי  השביעי",  “וביום  ישראל  השישי", 

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

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

רבות בהתוועדויות יום זה37.
‘סעודת-יום-טוב'38  היום  לערוך  ישראל  ]מנהג 
לפני חצות היום – אם כי מדינא מותר עד ‘מנחה 

קטנה'[.
טובלים פרוסת המוציא בדבש, אבל על השולחן 

שמים גם מלח.
)כיסני- “קרעפכין"  היום  לאכול  ישראל  מנהג 

בצק ממולאים בבשר(39.
את  חצות  אחר  היום  מעבירים  בארץ-ישראל 
מקרא  שניים  ‘ברכה'(,   – השבוע  )פרשת  הסדרה 

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

בהערה40.
בפעם  אומרים  הושענא-רבה  של  במנחה 

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

36(  שם עמ' שמ.
37( ‘התוועדויות' תשמ"ו ח"א עמ' 309, תנש"א ח"א עמ' 163 

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

‘מנהג ישראל' אף שנזכר בכתבי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע(.
רק   – מהסוכה  והפרידה  הסדרה  העברת  חו"ל:  לבני   )40
הן   – בסוכה  אוכלים  וגם  מקדשים  בשמיני-עצרת  למחר. 

בלילה והן ביום )אבל אין מברכים לישב בסוכה(.

בכל יום שמזכירים בו נשמות41.
יום-טוב'  של  נר  ‘להדליק  ברכת  נרות:  הדלקת 

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

ועד אחר שמחת-תורה42.

יום שני
כ"ב בתשרי, שמיני-עצרת 

ושמחת-תורה43
בשמחת-תורה, מנהג ישראל )אשר “תורה היא"( 
בית-השואבה,  משמחת  יותר  זו  בשמחה  לשמוח 

ויותר משמחת יום-טוב סתם44.

עיי"ש.  רכד,  עמ'  ‘אוצר'  שכא,  עמ'  ח"א  במסיבו  המלך   )41
‘יזכור'  אמירת  לפני  להדליק  במקורו,  היה,  שנשלל  המנהג 
ביום-טוב, ואם חל בשבת - בערב שבת ]וכיום נוהגין העולם 
בערב  אבל  שם.  ‘אוצר'   - החג[  כניסת  לפני  תמיד  להדליקו 

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

המעיל של הס"ת שם הוא לבן במשך כל חודש תשרי.
ואוכלים  מקדשים  עצרת.  שמיני   – שני  יום  חו"ל:  לבני   )43
בסוכה )ללא ברכת ‘לישב בסוכה'( בלילה וביום )ונזהרים אף 
משתיית מים חוץ לסוכה(. לאחר מעריב – קידוש והקפות. 
בשחרית – אין הקפות. מוציאים ב' ס"ת, בראשון קוראים בפ' 
השמע"צ'.  ‘ביום  למפטיר:  ובשני  ח"ק,  תעשר',  ‘עשר  ראה: 
הפטרה: “ויהי ככלות... ולישראל עמו". הזכרת נשמות. במוסף 
הקריאה,  יום  ערב  אחה"צ,  כפים.  נשיאת  גשם,  תפילת   -
קוראים שמו"ת כל פרשת ברכה עם ההפטרה דש"ת )שערי 
הל' ומנהג ח"ה סי' פה, והיום יום ד' טבת(. לפנות ערב נפרדים 

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

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

ומנהג ח"ה סי' פח(.
44( ספר-המנהגים - מנהגי שמח"ת, וראה לקו"ש חי"ד עמ' 
שמע"צ  בימי  השמחה  סגולת  אודות  שם.  ובהערות   166-7
ושמח"ת, ראה המלוקט מדברי רבותינו נשיאינו בקובץ ‘אהלי 
ובזה מסביר הרבי את כפל   .134 ד, עמ'  גיליון  ליובאוויטש', 
“זמן שמחתנו" שנדפס בסידורים לשמע"צ ושמח"ת  הלשון 
תנש"א  )התוועדויות  דחה"ס  הלשון  על  חוזרים  ואין  בפ"ע, 
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אביו  בשם  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הזהיר 
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע:

]בחו"ל;  השעות  ושמונה  הארבעים  “את 
בארה"ק – עשרים וארבע שעות[ של שמיני-עצרת 
רגע  בכל  במאוד.  לייקר  צריכים  ושמחת-תורה 
אפשר לשאוב אוצרות בדליים ובחביות, בגשמיות 

וברוחניות, וכל זה על-ידי הריקודים"45.
לבתי-כנסיות,  בתהלוכות  ללכת  הנהיג,  הרבי 
לשמח  כדי  מרוחקות,  שבשכונות  לאלה  וגם 

יהודים בשמחת החג46.
אין  זה  ביום  התפילה  בנעימת  ערבית:  תפילת 

משנים כלום לנעימת הימים-הנוראים47.
שיר המעלות, חצי קדיש, ברכו, ערבית של יום-

טוב48. קדיש שלם.
האבלים )רח"ל( אומרים משניות וקדיש דרבנן, 
אחר  רק  אלא  ]עתה,  ‘עלינו'  אומרים  אין  אך 

ההקפות כדלהלן[49.
לאחר מכן – קידוש והתוועדות50.

קידוש
 “אתקינו" ונוסח הקידוש דיום-טוב, ו"שהחיינו" 
)נשים שבירכו “שהחיינו" בשעת הדלקת הנרות – 

לא יברכוה בשעת הקידוש(.
בשמחת-תורה מהדרים במיוחד לעשות קידוש 
ממישהו  ידי-חובה  לצאת  ולא  לעצמו  כל-אחד 
התורה,  על  גם  היא  ‘שהחיינו'  ברכת  שכן  אחר, 

והלוואי שיפקיע את עצמו51.

ח"א עמ' 172(.
‘אהלי  שסב.  עמ'  ‘אוצר'  וע"ע  ספר-המנהגים.   )45

ליובאוויטש' עמ' 146.
אדה"ז  סידור  לשון  וראה  וש"נ.  שנט,  עמ'  ‘אוצר'  ראה   )46

)נדפס גם בסידור תהילת ה'( לפני ‘אתה הראת'.
47( ‘אהלי ליובאוויטש' עמ' 156.

ראה  שמיני-עצרת,  במקום  הסוכות'  ‘חג  והזכיר  שכח   )48
הדעות בזה בנטעי-גבריאל, סוכות פרק פא ס"ב ובהערות, 
ולמעשה אינו חוזר, ואם יכול - בתפילות היום - יכוון לצאת 

בשמיעה מהש"ץ.
49( ‘אהלי ליובאוויטש' עמ' 139, ועיי"ש בטעם הדבר.

לעריכת  רבה  כהכנה  ומתוועדים  וטועמים,  מקדשים   )50
ההקפות בשמחה. וראה ‘אוצר' עמ' שעא. ‘אהלי ליובאוויטש' 
שם )ובהמשך בעמ' 141 אודות קידוש בשמע"צ בחו"ל אף 
לפני מעריב, ובעמ' 151 אודות חשיבות ההתוועדות אף יותר 

מההקפות עצמן, עיי"ש(.
51( לקו"ש חי"ט עמ' 371, וש"נ בהערה 6. וראה בזה ‘אהלי 

ליובאוויטש' עמ' 152.

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

ההגבלה שהטיל על שתיית ‘משקה'52.
מנגנים ביום זה ניגון ‘ארבע בבות'53.

סדר הקפות
)ומכבדים  בפסוק  פסוק  הראת"  “אתה   
אומרים  מכן  ולאחר  שונים54(,  אנשים  בקריאתם 

“אב הרחמים".
לאחר מכן55 היה מורה כ"ק נשיא דורנו להוסיף 
כגון  והעניין,  השעה  צורך  לפי  שונים  פסוקים 
“והיה  השנים(:  במשך  קבע  דרך  שנעשה  )פסוק 
כח,יד(;  )בראשית  ובזרעך"  ופרצת...  זרעך... 
ולפעמים:  )תהילים כח,ט(;  “הושיעה את עמך..." 

“הנני מביא אותם מארץ צפון..." )ירמיה לא,ז(56.
והפסוקים  הרחמים'  ‘אב  הראת',  ‘אתה  אמירת 
הרחמים'  ‘אב  לאחר  ורק  פעמים,  שלוש   – הנ"ל 

]וההוספות[ פותחים את ארון-הקודש56.
את  ומקיפים  ספרי-התורה57,  כל  את  מוציאים 
הקפה  כל  לאחר  מכריז  הגבאי  כנהוג.  הבימה 
כאן  “עד  א'",  הקפה  כאן  “עד  בסידור(:  )כהלשון 
הקפה ב'", וכו'. לאחר כל הקפה, מחזירים את כל 

ספרי-התורה לארון-הקודש58.
את  להסיר  המקפידים  הנהגת  את  שלל  הרבי 
הריקודים,  לקראת  מספרי-התורה  הכתרים 

בחששם שמא יפלו59.

)‘התקשרות'  כוסיות  שלוש-ארבע  בדרך-כלל  שהיא   )52
על  גם  הגזירה  חלות  שע.  עמ'  ‘אוצר'   -  )12 עמ'  יב  גיליון 
בקובץ  שנדפסה  ב'יחידות'  ומהם  בכ"מ,  מפורשת  שמח"ת 

היכל-מנחם כרך ג עמ' רנח.
53( ספר-הניגונים ח"א )ניגון א( עמ' ל - מסה"ש תש"א עמ' 

86. וראה סה"ש תפר"ח עמ' 12 וש"נ, סה"ש תש"ב עמ' 13.
ולכבד  הראת',  ‘אתה  פסוקי  למכור  בבית-הרב  המנהג   )54
כ"ק  את  נוספים,  פסוקים  ולפעמים  ואחרון,  ראשון  בפסוק 
האדמו"ר. בליל שמחת-תורה, ההכנסה היא לטובת ישיבת 
‘מרכז  המוסדות  לטובת  ההכנסה  שמח"ת  וביום  תו"ת, 

לענייני חינוך' ו'מחנה-ישראל' - ספר-המנהגים.
כמ"ש  ודלא   ,615 עמ'  ח"א  תש"נ  בסה"ש  מפורש  כן   )55

בסידורים שונים שנדפסו לאחרונה.
56( ‘אוצר' עמ' שנד-שנו.

על  שצע"ג  קיח,  סי'  יו"ד  ומנהג'  הלכה  מ'שערי  להעיר   )57
סמך מה נהגו בכמה בתי-כנסת להשאיר ס"ת שא"א לתקנם 

‘בשביל הקפות', עיי"ש.
58( לוח כולל-חב"ד.

59( ובפרט על-פי המפורש בזוהר )ח"ג רנו,ב( שעיקר העניין 
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בפסקה “עוזר דלים" אמר כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, 
לתיבת  “עוזר"  תיבת  בין  קצת  להפסיק  שצריך 

“דלים"60.
לבד  להקפות  הולכים  אין  )רח"ל(  האבלות  בשנת 
]הכוונה כנראה שאין האבל לוקח ספר-תורה בעצמו[, 

אלא בליווי61.
ניגונים  הם  ההקפות  בשעת  המושרים  הניגונים 
קבועים מדור ודור. ומהם: “וכל קרני רשעים אגדע"62; 
“על הסלע הך"63; הניגון המכונה ‘ניגון ההקפות של ר' 
לוי-יצחק'64; ניגון ריקוד65; והרבי היה מוסיף עליהם 

עוד ניגונים66.
הסבא  של  קאזאק'  ‘הָאפ  ניגון  את  לנגן  נוהגים 

משפולי67.
שמחת- בליל  התורה  קריאת  לקרוא  מנהגנו  אין 

תורה68.
לארון- ספרי-התורה  את  )מחזירים  ההקפות  אחר 

הקודש ללא כל אמירות69(: ‘עלינו', קדיש יתום, ‘אל 
תירא', ‘אך צדיקים'.

פרוסת  טובלים  אין  ושמחת-תורה  בשמיני-עצרת 
המוציא בדבש68.

היין,  על  כל סעודה  “צריך לקבוע  יום-טוב  ב)כל( 
דהיינו שישתה יין באמצע סעודתו אם ידו משגת"70.

בקריאת- ישראל'  ‘שמע  שבאמירת  לכול,  “ידוע 

ד'כתר תורה' שייך בשמחת-תורה דווקא, ומשמחת-תורה נמשך 
עניין זה על כל השנה - התוועדויות תשמ"ג ח"א עמ' 308.

60( סה"ש תש"ד עמ' 31, ושם נתבאר.
61( ספר-המנהגים עמ' 78. וראה ‘אוצר' עמ' שנח. ‘תורת-מנחם 

- מנחם-ציון' ח"א עמ' 227.
62( ספר-הניגונים ח"ג ניגון קסא.

63( שם, ניגון קסג.
64( שם ח"א ניגון קסה.

65( שם ח"ב ניגון קפה – על ניגון זה אמר הרה"ח וכו' ר' לוי-יצחק 
ע"ה, שמקובל בידו שהושר בשעת ההקפות אצל אדמו"ר הזקן. 
הרבי היה מנגנו פעמים רבות בשעת חדוותא – ‘אוצר' עמ' שנח.

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

וראה סה"ש תורת שלום עמ' 236.
68( לוח כולל חב"ד.

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

תסג עמ' 18(, עדיין לא קבע סעודתו על היין.

שמע על מיטתו בשמחת-תורה, צריך לקבל על עצמו 
במסירת-נפש  תורה  להרבצת  ונתינה  המסירה  את 

בגופו, רוחו ונשמתו, וזו צריכה להיות כל מהותו"71.

שחרית
מוסף  כבתפילת  כפיים  נשיאת   – )בלבד(  בשחרית 

של כל יום-טוב68.
לאחר חזרת הש"ץ – הלל שלם, קדיש תתקבל. שיר 
של יום, הושיענו )אין אומרים ‘לדוד ה' אורי'(, קדיש 

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

כזית ‘מזונות'. התוועדות72.
סדר הקפות: כדאתמול, “אתה הראת" פסוק בפסוק 
ולאחר מכן “אב הרחמים". כן עושים שלוש פעמים56.

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

הקודש )ללא כל אמירה( וסוגרים אותו73.
“אתה הראת" )של פתיחת הארון(. י"ג מידות )פעם 
אחת( ו"ריבונו-של-עולם", יהיו לרצון, ואני תפילתי, 
“בריך שמיה", וכל סדר הוצאת ספר-תורה. מוציאים 
שלושה ספרי-תורה, בראשון קוראים74 ]עד “שישי"[ 
כמה  חוזרים  צורך,  יש  ואם  הברכה,  וזאת  בפרשת 
עולה  בסיום  לתורה.  יעלה  הציבור  שכל  עד  פעמים 

אחד עם כל הנערים ומברך איתם ברכת התורה58.
בבית-הכנסת של הרבי עולים בשמחת-תורה כמה 
קרואים יחדיו ומברכים כולם כאחד. לכוהן – כוהנים, 
ללוי – לויים, ולשאר העליות – ישראלים ]גם הילדים 

71( סה"ש תש"ד עמ' 39.
ואף שלכאורה יש בעיה בהתוועדות לפני מוסף עפ"י מ"ש   )72
בספר  הרבי  דברי  עפ"י  י"ל  אולי  ס"ד,  רפו  סי'  אדה"ז  בשו"ע 

השיחות תש"א עמ' 120 הערה 10, עיי"ש.
73( לוח כולל-חב"ד. ‘אוצר' עמ' שעח. ראה מקורות היסטוריים 
למספר ההקפות בס' חקרי מנהגים ח"א עמ' קצח. בסה"ש תש"נ 
עמ' 57 מבאר הרבי “שבזה מודגש שפעולתן של ישראל בעניין 
השניה  ה"מחצית"  ואילו  בלבד...  “מחצית"  אלא  אינה  ההקפות 
ד'מחצית  העניין  ובדגומת  )ע"ד  הקב"ה  ע"י  נעשית  דהקפות 

השקל'(", עיי"ש.
74( הקריאה - בנעימת הטעמים הרגילה, ולא בנעימת הימים-

הנוראים )שם עמ' שעט(.
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רגילות  בעליות  למנהגנו:  אבותיהם[75.  עם  עולים 
כאחד,  כולם  מברכים  ביחד,  קרואים  כמה  כשעולים 
העולה  שהגדול  מנהגנו  הנערים'  ‘כל  בעליית  אבל 

עמהם מברך ומוציא את כולם76.
שאר  ועל  הנערים  על  טלית  לפרוש  מנהגנו  אין 

העומדים אצל הבימה ולומר “המלאך הגואל"77.
גם  להיות  יכולים  בראשית'  ו'חתן  ‘חתן-תורה' 

כוהנים או לוויים.
“מעונה  וקוראים  תורה',  ל'חתן  “מרשות"  אומרים 
נוהגים  ואין  ישראל",  כל  “לעיני  עד  קדם"  אלוקי 
לפרוש טלית על ראש העולה ל'חתן תורה'78. לאחר 
חזק  “חזק  הקהל  כל  אומר  הפרשה  קריאת  גמר 
הברכה  לפני  כן  אומר  בעצמו  העולה  וגם  ונתחזק", 

האחרונה79.
מניחים את ספר-התורה השני על הבימה ליד ספר-
התורה הראשון, ולא יסירו את ספר-התורה הראשון 
עד שיניחו על הבימה את ספר-התורה השני. מגביהים 
וגוללים את ספר-התורה הראשון, ואין מהפכים אותו 
ופניו אל העם, ואין משנים במאומה מסדר ההגבהה 

של כל השנה80.
יחיד  בלשון  בראשית'  ל'חתן  “מרשות"  אומרים 
ככתוב בסידור. וקוראים מ"בראשית ברא" עד “אשר 
נוהגים לפרוש טלית על  ואין  ברא אלוקים לעשות", 
רם  בקול  עונה  הקהל  בראשית'.  ל'חתן  העולה  ראש 
– אחר כל יום בבריאה – את הפסוק “ויהי ערב ויהי 
בוקר יום...", והקורא אומר אחריהם, וכשמגיע הקורא 
השישי  יום   .  . ערב  “ויהי  כולם81  אומרים  ל"ויכולו" 
ויכולו..." – בהמשך אחד82 עד “לעשות", והש"ץ חוזר 

75( ‘אוצר' שם. וראה פרטים נוספים בהנהגה, במציאות והדעות 
‘אהלי  ובקובץ   ,157 ליובאוויטש' עמ'  וב'אהלי  בהלכה בזה, שם 

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(.
76( משיחת יום שמח"ת תשי"ט ס"ח )‘תורת מנחם – התוועדויות' 

)כד( תשי"ט ח"א עמ' 146(.
77( ‘אוצר' עמ' שפ.
78( שם עמ' שפד.

79( ראה מקורות וביאורים לזה ב'לוח השבוע' גליון תרע"ז.
80( ‘אוצר' עמ' שפא.

81( הרבי, שעלה תמיד ל'חתן בראשית', אמר הן את ‘ויהי ערב' 
עם  )ולא  הציבור  עם  לאומרם(  התחיל  )עכ"פ  ‘ויכולו'  את  והן 

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

סכ"ו מהלבוש ומהרי"ל וכו'.

אחריהם83.
השני,  אצל  השלישי  ספר-התורה  את  מניחים 
בספר  מפטיר  וגלילה.  הגבהה  חצי-קדיש.  ואומרים 
“ויהי  השלישי במוסף היום בפרשת פינחס. הפטרה: 

אחרי מות משה... רק חזק ואמץ" )יהושע א(.
אחרי קריאת התורה אומרים את הפיוטים: “שישו 
“אשריכם  ואשמח"84,  “אגיל  “התקבצו",  ושמחו", 

ישראל", כנדפס בסידור )אחר סדר הקפות(85.
שמחת- בניגון  נוסף  ריקוד  רוקדים  היו  אחר-כך 

תורה, בהתלהבות גדולה86.
מבית-הכנסת.  יוצא   – ואם  אב  לו  שיש  מי  יזכור: 
בבית-הכנסת,  נשארים  )רח"ל(  שנתם  בתוך  אֵבלים 
אומרים  נשמות  בהזכרת  “יזכור".  אומרים  אין  אבל 

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

אומר “אב הרחמים"87.
הזכרת הגשם: קודם תפילת לחש של מוסף מכריז 
זו  ומתפילה  הגשם",  ומוריד  הרוח  “משיב  השמש 

מתחילים לומר זאת בכל התפילות.
עד  המוסף  תפילת  עם  ימתין   – ביחיד  המתפלל 
הרוח  “משיב  לומר  שיוכל  כדי  הציבור,  שיתפללו 
הרוח  “משיב  הכרזת  ששמע  מי  הגשם".  ומוריד 
– אם  קודם שהתפלל תפילת שחרית  ומוריד הגשם" 
גם בתפילת שחרית  אינו מתפלל במניין אחר, אומר 
“מוריד  ואמר  טעה  הגשם"88.  ומוריד  הרוח  “משיב 

הטל" – אינו חוזר.

83( ‘אוצר' עמ' שפד-שפה.
יבא  באל"ף(  ולא  )בוא"ו  “בו  שצ"ל  כתב  שפו,  עמ'  ב'אוצר'   )84
)ולא ציין את המקור(. אמנם בשיחה המוגהת האחרונה  צמח" 
תשנ"ב  )סה"ש  ס"א  תשנ"ב  הקפות  קודם  שמח"ת  דליל  לע"ע 
יבא  )באל"ף(  “בא  כבסידור:  נדפס  השיחה,  בגוף   )37 עמ'  ח"א 

צמח בשמחת תורה".
שאומרים  בסידור  ממש"כ  ומקורו  כולל-חב"ד,  בלוח  כ"ה   )85
קרה"ת.  טו,א(  בראשית  רש"י  סמוך",   – ‘אחר'  )“כל  אחר  זאת 
שעליה  השמחה  שלימות  היא  שקרה"ת  כיוון  לכאורה  והטעם 
מדובר בפיוטים אלו, ורק אח"כ אומרים שאר האמירות ו'יזכור' 
בכללן, שהן עניינים בפ"ע. ודלא כמנהג הרווח בארה"ק שהובא 
‘יזכור'  אחרי  העניינים,  כל  בסיום  זאת  לומר  בעתו'  ‘דבר  בלוח 
שקשה  פולין,  מחסידי  ותיק  ש"ץ  לי  אמר  )ואגב,  ‘יהללו'.  ולפני 
ל'יזכור', מ'יזכור'  וקרה"ת  עליו ביותר המעבר משמחת הקפות 
שוב ל'שישו ושמחו', ושוב – לתפילת ‘טל', בקיטל ובנגינה מעין 

‘נעילה'(.
86( קובץ ליובאוויטש, גיליון 13 )תשט"ז( עמ' 64.

87( רצוי לקרוא לכל היוצאים מביהכ"נ ל'יזכור' לחזור פנימה לפני 
אמירה זו.

88( ס' המנהגים שם, עמ' 69 )עיי"ש בהערה(.
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בחזרת הש"ץ – תפילת גשם. אין נושאים כפיים.

שיעורי חת"ת
 לומדים היום89 פרשת ברכה החל מ'שני' עד סיום 
הסדרה עם פירוש רש"י, ופרשת בראשית עד ‘שני' עם 

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

‘קרן השנה' )מניין ימי שנת תש"פ – שנ"ה(.
מוצאי יום-טוב:

ברכת  ישועתי"90.  א-ל  “הנה  מתחילים  הבדלה: 
הגפן, ברכת המבדיל.

לערוך  האריז"ל91(  מנהג  )על-פי  נוהגים  רבים 
אדמו"ר  כ"ק  זה.  בלילה  גם  הק'  בארצנו  הקפות 
נשיא דורנו היה מעודד את השמחה, ושולח מברקים 
נחלת-הר-חב"ד92  )כפר-חב"ד,  המרכזיים  למקומות 

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

לדרכו"93.
ברכה  פרשת  את  יסיים  לפני-כן,  הספיק  שלא  מי 

שניים מקרא ואחד תרגום עוד הלילה94.

89( שערי הל' ומנהג ח"ה סי' פח, עיי"ש.
90( בפרמ"ג סי' תצא, משבצות ס"ק א, כתב שגם במוצאי יו"ט 
לחול אומרים פסוקים אלו )כמנהגנו(, אלא שהעולם אינו נוהג כן 
כמ"ש בלקוטי מהרי"ח )סדר הבדלה מוצ"ש ד"ה ועיין בפרמ"ג, 

בדפוס המקורי ח"ב פב,א(. 
ולהעיר שאנ"ש נוהגים שגם היוצאים ידי-חובה אומרים פסוקים 
אלו בלחש עם המבדיל, וכ"ה ב'ספר מהרי"ל – מנהגים' עמ' רכד, 
מבדילין  )כשהיו  שלב  עמ'  היומן'  וב'רשימות   ,5 בהערה  עיי"ש 
על היין ואדמו"ר מהורש"ב נ"ע היה יוצא ע"י אחר – היה אומר 
רק הפסוקים, ואם היו מבדילין על שיכר – היה אומר גם ברכת 
המבדיל(, וברשימה “ממנהגי ביהכ"נ בשבת ויו"ט"  שהוגהה ע"י 
הרבי ונדפסה ב'התקשרות' גיליון רב"י, נאמר:  “בהבדלה נוהגים 
לומר כל אחד ביחד עם המבדיל פסוקי ‘הנה א-ל ישועתי – כן 

תהיה לנו'".
91( כף החיים סי' תרס"ט ס"ק ל, וש"נ.

92( 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.
93( לקוטי שיחות חלק י' עמ' 192. וראה ‘אוצר' עמ' שצג, וש"נ.

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

תשמ"ו ח"א עמ' 396.

יום שלישי
כ"ג בתשרי, אסרו-חג הסוכות95

אין מתענים, ומרבים קצת באכילה ושתייה96.
שיירי החג: מנהג-בית-הרב, לשרוף את הסכך אחרי 
רגיל,  ביום  והושענות  לולב  לשרוף  מנהגם  כן  החג. 

ולא בשריפת החמץ97.
לאידך היתה הוראה לגבי הדסים )שקיבלו במתנה 
הלולב  להבדלה,  כבשמים  בהם  להשתמש  מהרבי( 
לעשות   – ומהאתרוג  חמץ,  ביעור  בעת  לשרוף   –

מרקחת98.

יום שישי
כ"ו בתשרי

יום חמישי בלילה, אור ליום שישי:
למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא הלילה שמו"ת 
עלייה אחת או שתיים מפרשת בראשית, ומחר אחרי 
חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא עם ההפטרה, 

ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב ‘שביעי'. 
להפסיק  שלא  לכתחילה(  פנים  כל  )על  נזהרים 

באמצע קריאת שמו"ת99.

שיעורי חת"ת
 סיום עליית ‘שישי': “לקח אותו אלוקים" )ה,כה – 

כמו בקריאת התורה דשבת-קודש(.

95( בחו"ל: שמחת-תורה. וראה לעיל הערה 43.
דעות  וראה  סי"ז.  תכט  סי'  אדה"ז  משו"ע  כולל-חב"ד,  לוח   )96

שונות בס' הנשואין כהלכתם פ"ו הע' 81.
 166 23. וב'אהלי ליובאוויטש' עמ'  97( ‘רשימות' חוברת יד עמ' 
דייק, שעושים זאת סמוך לחג, והטעם ע"פ ‘סדר היום' שכ' שיש 
לסתור את הסוכה במוצאי יו"ט, כדי להודיע שלא נעשית אלא 

למצוותה.
עמ'  סג  גיליון  ‘התקשרות'   .569 עמ'  חי"ט  שיחות  לקוטי   )98
יותר לשמור מה שקיבלו  זהירים  מן-הסתם   – הלולב  לגבי   .11
מהרבי, ולכן המתינו עד פסח. לגבי ההדסים – כן איתא בשו"ע 

אדה"ז סי' רצז ס"ו, וא"כ ה"ז בכל ההדסים דמצווה.
99( שו"ע אדה"ז סי' רפה ס"ו. ‘התקשרות' גיליונות: תסז עמ' 20, 

תפט עמ' 19.
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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'

àíéäìàä Léà äLî Cøa øLà äëøaä úàæå§´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úàøLà äëøaä úàæå ¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«§´Ÿ©§¨À̈£¤̧

éðôì ìàøNé éða-úà íéäìàä Léà äLî Cøa¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−
:BúBî ית דיי  נבּיא מׁשה ברי ּדי ברּכתא ודא «ְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹ

מֹותּה: קדם יׂשראל áàaּבני éðéqî ýåýé øîàiå ְְֳִֵֵֵָָ©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ
äúàå ïøàt øäî òéôBä Bîì øéòOî çøæå§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´¨½̈§¨−̈

:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøîýåýé øîàiå ¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«©Ÿ©À§Ÿ̈º
éòOî çøæå àa éðéqîïøàt øäî òéôBä Bîì ø ¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´¨½̈

Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå: ואמר §¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«ֲַַ

לנא  אתחזי מּׂשעיר יקרּה וזהֹור אתּגלי מּסיני ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָָיי

רבבת  ועּמּה דפארן מּטּורא בגברּתּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֻאתּגלי

יהב  אֹוריתא אּׁשתא מּגֹו יּמינּה ּכתב ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָקּדיׁשין

âíäåלנא: Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà ָָ©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æ
éúøacî àOé Eìâøì ekz:Eíénò ááç óà ª´§©§¤½¦−̈¦©§Ÿ¤«©µŸ¥´©¦½

àOé Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk̈§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈
éúøacîE: קּדיׁשֹוהי ּכל לׁשבטּיא חּבבּנּון אף ¦©§Ÿ¤«ְְִִִִֵַַַַָָ

ואּנּון  מּמצרים אּפקּנּון ּבגבּורא יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָבית

:מימר על נטלין עננ ּתחֹות ãäøBzמּדּברין ְְְְֲִִִֵַַָָָָ¨¬
:á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeöäøBz ¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ¨¬
:á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö אֹוריתא ¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿְַָ

יעקב: לכנׁשת ירּתא מסרּה מׁשה לנא äéäéåיהב ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֹֻ©§¦¬
éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬

:ìàøNéíò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå ¦§¨¥«©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈
ìàøNé éèáL ãçé: מלּכא ביׂשראל והוה ©−©¦§¥¬¦§¨¥«ְְְֲִֵַַָָָ

דיׂשראל: ׁשבטּיא ּכחדא עּמא ריׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבאתּכּנׁשּות

å:øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçééçé §¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§¦¬
øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø:ñ ראּובן יחי §¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«ְְִֵ

ויקּבלּון  ימּות לא תנינא ּומֹותא עלמא ְְְְְִִֵַַָָָָָָלחּיי

ּבמנינהֹון: אחסנּתהֹון æäãeäéìּבנֹוהי úàæå ְְְְְְֲִִַַָ§´Ÿ¦«¨»
epàéáz Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−§¦¤®

øæòå Bì áø åéãé:äéäz åéøvîäãeäéì úàæå ¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«§´Ÿ¦«¨»
åéãé epàéáz Bnò-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−§¦¤®¨¨Æ

:äéäz åéøvî øæòå Bì áø קּבל ואמר ליהּודה ודא ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«ְֲִֵַַַָָ

ּבמּפקּה דיהּודה צלֹותּה לקרבא (Á‚‡a‡)יי ְְְְִִֵֵָָ¿«»»ְִָָ

ּפרענּותא  לּה יעּבדן ידֹוהי לׁשלם ּתתיבּנּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֻּולעּמּה

לּה: הוי דבבֹוהי מּבעלי וסעיד פ מּסנאֹוהי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָ

éðùçénz øîà éåììeéøeàå EEãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð øLà£¤³¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

énz øîà éåììeéøeàå EBúéqð øLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa ּתּמּיא אמר ּוללוי §©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«ְֲִֵַַָֻ

קדמ חסידא ּדאׁשּתכח לגבר  אלּבׁשּתא ְְְְְְְֲֳִִִֶַַַַָָָָָואּורּיא

מי  על ּבחנּתֹוהי ׁשלים והוה ּבנּסתא נּסיתֹוהי ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָּדי

מהימן: ואׁשּתכח èBnàìeמּצּותא åéáàì øîàä ְְְְִֵַַָָ¨«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ
àì åða-úàå øékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì́Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ

:eøöðé Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãéøîàä ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−¦§«Ÿ¨«Ÿ¥º
øékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½

à eøîL ék òãé àì åða-úàå:eøöðé Eúéøáe Eúøî §¤¨−̈´Ÿ¨®̈¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−¦§«Ÿ
ּדינא  מן חבּו ּכד רחם לא אּמּה ועל אבּוהי ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדעל

מּטרת  נטרּו ארי נסיב לא ּובנֹוהי אחֹוהי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָואּפי

אׁשנּיּו: לא ּוקימ מימרééètLî eøBéá÷òéì E ְְְִֵַָָָָ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ
ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNé ìàøNéì EúøBúå§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−

:Eçaæî-ìòéètLî eøBéEúøBúå á÷òéì E ©¦§§¤«³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNé ìàøNéì§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«
ואֹורית ליעקב ּדיני ּדיּלפּון אּלין ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹּכׁשרין

ּוגמיר  קדמ ּבּוסמין קטרת יׁשּוּון ְְְְְְֳִִִֵֶַָָָֹליׂשראל

:מדּבח על àéåéãéלרעוא ìòôe Bìéç ýåýé Cøa ְְְֲַַַָָ¨¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈
äöøzíéðúî õçî:ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷ ¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²§©§−̈¦§«

äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøaíéðúî õçî ¨¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
:ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷ וקרּבן נכסֹוהי יי ּבר ¨¨²§©§−̈¦§«ְְְְִִֵַָָֻ

ּודבעלי  דסנאֹוהי חרצא ּתבר ּברעוא ּתקּבל ְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָידֹוהי

יקּומּון: דלא áéãéãéסדבבֹוהי øîà ïîéðáì ְְְִָָ§¦§¨¦´¨©½§¦´
ïéáe íBiä-ìk åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬

:ïëL åéôúkçèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì §¥−̈¨¥«§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©
ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò óôç åéìò:ñ ¨®̈Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

יהי  עלֹוהי לרחצן יׁשרי דיי רחימא אמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָלבנימן

ׁשכנּתא: ּתׁשרי ּובארעּה יֹומא ּכל עלֹוהי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָמגן
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éùéìùâéýåýé úëøáî øîà óñBéìeãânî Böøà §¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤
:úçz úöáø íBäzîe ìhî íéîLøîà óñBéìe ¨©̧¦Æ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©§¥´¨©½

íBäzîe ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈¦§−
:úçz úöáø יי קדם מן מברכא אמר ּוליֹוסף Ÿ¤¬¤¨«©ְְְֲֳִֵַָָָָָ

מּלעּלא  דׁשמּיא מּטּלא מגּדנין עבדא ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָארעּה

ארעא  מּמעמּקי ּדנגּדן ּותהֹומין עינון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּומּמּבּועי

ãéLøbמּלרע: ãânîe LîL úàeáz ãânîe ְִָ¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤
:íéçøé:íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe §¨¦«¦¤−¤§´Ÿ®̈¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

ועבדא  ׁשמׁשא מיבּול ועללן מגּדנין ְְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָועבדא

ּבירח: ירח מריׁש åèíã÷-éøøäמגּדנין Làøîe ְְִִִֵֵַַָ¥−Ÿ©«§¥¤®¤
:íìBò úBòáb ãânîeãânîe íã÷-éøøä Làøîe ¦¤−¤¦§¬¨«¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤

:íìBò úBòáb רמן ּומּטּוב ּבּכירּיא טּורּיא ּומריׁש ¦§¬¨«ִִֵֵַַַָָָָ

פסקן: æèéðëLּדלא ïBöøe dàìîe õøà ãânîe ְִָָָ¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz äðñ§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«
äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ

:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ארעא ּומּטּוב §´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«ְִַָ

מׁשה  ועל ּבׁשמּיא ּדׁשכנּתּה לּה רעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומלאּה

דיֹוסף  לריׁשא אּלין ּכל יתין באסנא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָאתּגלי

דאחֹוהי: ּפריׁשא æéBìּולגנּיא øãä BøBL øBëa ְְֲִִַַָָָ§¸¹¨¨´À
åcçé çbðé íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²§©©¬©§−̈
éôìà íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬

:äMðîåéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa §©¤«§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈
úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénò íää¤À©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´

äMðî éôìà íäå íéøôà:לּה זיוא דבנֹוהי רּבא ¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«ְִִִֵַָָ

ּדילּה ורּומא ּתקּפא מּקדם לּה ּדאתעבידא ְְְְְֲֳִִִִֵֵָָָָָָּוגבּורן

ארעא  סיפי עד ּכחדא יקטל עממּיא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻּבגברּתּה

דבית  אלפּיא ואּנּון אפרים דבית רבותא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָואּנּון

ס מנּׁשה: ְֶַ

éòéáøçéEúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®
éìäàa øëùOéå:Eïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå §¦¨−̈§«Ÿ¨¤«§¦§ª´¨©½§©¬§ª−

éìäàa øëùOéå Eúàöa:E חדי אמר ולזבּולן §¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«ְְֲֲִֵַֻ

דבב ּבעלי על קרבא לאגחא ּבמּפק ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֻזבּולן

ּבירּוׁשלם: מֹועדּיא זמני למעּבד ּבמהכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָויּׂששכר

èéék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´

:ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné òôLíénò ¤³©©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«©¦Æ
íéné òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©©¦Æ

ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé:ñ לטּור דיׂשראל ׁשבטּיא ¦½̈§ª¥−§¬¥«ְְְְִִֵַָָ

קּודׁשין  נכסת יּכסּון ּתּמן יתּכּנׁשּון מקּדׁשא ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָּבית

דמּטמרא  וסימא ייכלּון עממּיא נכסי ארי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָלרעוא

להֹון: מתּגליא ëáéçøîבחלא Ceøa øîà ãâìe ְְְְִַָָָ§¨´¨©½¨−©§¦´
:ã÷ã÷-óà òBøæ óøèå ïëL àéáìk ãbãâìe ¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©©¨§«Ÿ§¨´

òBøæ óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà̈©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©
:ã÷ã÷-óà לגד אפּתי ּברי אמר ּכליתא ּולגד ©¨§«Ÿְְְְְֲִֵֵַַָָָ

מלכין: עם ׁשלטֹונין ויקטֹול àëàøiåׁשרי ְְְְִִִִִֵַָ©©³§
àúiå ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®©¥̧¥Æ
-íò åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàǿ̈¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈¦

:ìàøNé÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå ¦§¨¥«©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå ïeôñ̈®©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ìàøNé-íò: תּמן ארי ּדילּה ּבקדמתא ואתקּבל ¦¦§¨¥«ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָ

והּוא  קביר דיׂשראל רּבא ספרא מׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּבאחסנּתּה

ודינֹוהי  עבד יי קדם זכון עּמא ּבריׁש ועל ְְְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָָנפק

יׂשראל: ס עם ְִִֵָ

éùéîçáë:ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
:ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe אמר ּולדן §¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«ְֲַָ

נחליא  מן ׁשתיא ארעּה אריון ּכגּור ּתּקיף ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָּדן

מתנן: מן âëòáNּדנגדן éìzôð øîà éìzôðìe ְְְִַָָָ§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´
:äLøé íBøãå íé ýåýé úkøa àìîe ïBöø̈½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨
úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´

äLøé íBøãå íé ýåýé: ׂשבע נפּתלי אמר ּולנפּתלי  §Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨ְְְְֲִִַַַַָָ

ּגּנֹוסר  ים מערב יי קדם מן ּברכן ּומלי ְְְֲֲֳִִִֵַַַָָָָָָרעוא

ירת: ãëíéðaîסודרֹומא Ceøa øîà øLàìe ְֵָָָ§¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−
Bìâø ïîMa ìáèå åéçà éeöø éäé øLà:øLàìe ¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬©¤−¤©§«§¨¥´

ìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî Ceøa øîà̈©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬
Bìâø ïîMa: ּבניא מּברּכת ּברי אמר ּולאׁשר ©¤−¤©§«ְְְְֲִִִֵַַַָָ

מלכין: ּבתפנּוקי ויתרּבי לאחֹוהי רעוא יהי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָאׁשר

äëéîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác Eìæøa ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«©§¤¬
éîéëe Eìòðî úLçðe:Eàác E ּכפרזלא ּתּקיף §−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«ְְְִַַָ

:ּתקּפ עּולמת ּוכיֹומי åëìàkּונחׁשא ïéà ְְְֵֵָָָָָָ¥¬¨¥−
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:íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLéïéà §ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«¥¬
íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk: ¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«

ּבׁשמּיא  דׁשכנּתּה דיׂשראל ּכאלהא אלּה ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַָָָָָלית

ׁשמּיא: ּבׁשמי ותקּפּה ְְְְְְִֵֵַַָָָּבסעּד

éùéùæëíìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòî§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®
éðtî Løâéå:ãîLä øîàiå áéBà Eéäìà äðòî ©§¨̄¤¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«§Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥

éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷áéBà E ¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨¯¤¦¨¤²¥−
:ãîLä øîàiåּבמימרּה מלקדמין די אלהא מדֹור ©¬Ÿ¤©§¥«ְְְְְֱִִִֵֵַָָ

ׁשצי: ואמר סנאה מּקדמ ותרי עלמא ְְְְֲֲֳִִִִֵֵַַָָָָָָָמתעבד

çëõøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå ïâcìàøNé ïkLiå ¨¨´§¦®©¨−̈©«©§¨«©¦§ŸÁ¦§¨¥̧

-óà LBøéúå ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´§¦®©
:ìè-eôøòé åéîL ּבלחֹודֹוהי לרחצן יׂשראל ּוׁשרא ¨−̈©«©§¨«ְְְְְִִִֵָָָָ

לארעא  אבּוהֹון יעקב דברכּנּון ּברּכתא ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָֹּכעין

וחמר עבּור יׁשּמׁשּנּון עבדא דעּלויהֹון ׁשמּיא אף ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻ

èëéøLàòLBðּבטּלא: íò EBîë éî ìàøNé E ְַָ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´
eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæò ïâî ýåýéa©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³

éáéà:Cøãú BîéúBîa-ìò äzàå Cì EéøLàE «Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©¨«¥¬¦§«Ÿ©§¤̧
Eøæò ïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½

éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàåäzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
:Cøãú BîéúBîa-ìòּדכות לית יׂשראל טּוב ©¨«¥¬¦§«Ÿְְִִֵֵָָָָ

ּדפרקנּה ּודמן (ÔÓ)עּמא ּבסעּד ּתּקיף יי קדם ְְֵַָָֻƒְְְְֳִִַַָָָ

על  ואּת ל סנא ויכּדבּון ּגּברות נצחן ְְְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָָקדמֹוהי

ס  :ּתדר מלכיהֹון צּוארי ְְְְִִֵֵַַַֹּפריקת

éòéáùàBáð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½
ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä LàøµŸ©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä-ìk-úàäLî ìòiå ¤¨¨¨²¤¤©¦§−̈©¨«©©̧©¤¹
øLà äbñtä Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ©¦§½̈£¤−
-úà õøàä-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤¤

:ïc-ãò ãòìbä דמֹואב מּמיׁשרא מׁשה ּוסלק ©¦§−̈©¨«ְְְִֵֵֶָָֹ

ואחזיּה ירחֹו אּפי על ּדי רמתא ריׁש דנבֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָלטּורא

ּדן: עד ּגלעד ית ארעא ּכל ית á-ìkיי úàå ְְְִַַָָָָָָָ§¥Æ¨
õøà-ìk úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨¤´¤

:ïBøçàä íiä ãò äãeäé-úàå éìzôð-ìk úàå §½̈©−©¨¬¨©«£«§¥Æ¨©§¨¦½§¤

ä ãò äãeäé õøà-ìk úàå äMðîe íéøôà õøàíi ¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨¤´¤§½̈©−©¨¬
:ïBøçàä דאפרים ארעא וית נפּתלי ּכל וית ¨©«£«ְְְְְְִִֶַַַָָָָָ

מערבא: יּמא עד דיהּודה ארעא ּכל וית ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָּומנּׁשה

âøéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬
:øòö-ãò íéøîzäúò÷a økkä-úàå áâpä-úàå ©§¨¦−©«Ÿ©§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯

:øòö-ãò íéøîzä øéò Bçøé וית ּדרֹומא וית §¥²¦¬©§¨¦−©«Ÿ©ְְָָָָ

צער: עד דדקלּיא קרּתא דירחֹו ּבקעתא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹמיׁשרא

ãézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá E:øáòú àì änLå Eýåýé øîàiå ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³

éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìeéðéòá EE §©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®¨¤§¦¦´§¥¤½
:øáòú àì änLå ּדי ארעא דא לּה יי ואמר §−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿְְֲִֵַַַָָָ

לבני למימר ּוליעקב ליצחק לאברהם ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹקּימית

תעּבר: לא ּולתּמן ּבעיני אחזית äúîiåאּתנּנּה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ©¨̧¨
:ýåýé ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL̈¹¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«
ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬

:ýåýé דמֹואב ּבארעא דיי עבּדא מׁשה ּתּמן ּומית §Ÿ̈«ְְְְְִֶַַַַָָָָָֹ

דיי: מימרא åáàBîעל õøàa ébá Búà øa÷iå ְְֵַַָָ©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈
ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå øBòt úéa ìeî−¥´§®§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−

:äfä íBiäúéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå ©¬©¤«©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´
úøá÷-úà Léà òãé-àìå øBòt:äfä íBiä ãò B §®§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

ּבית  לקבל דמֹואב ּבארעא ּבחילתא יתּה ְְְְְֳֵֵֵֵַַָָָָָָּוקבר

הדין: יֹומא עד קברּתּה ית אנׁש ידע ולא ְְְְְֱֵֵַַַָָָָֻּפעֹור

æ-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ
:äçì ñð-àìå Bðéò äúäëäàî-ïa äLîe ¨«£¨¬¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ¤À¤¥¨¯

:äçì ñð-àìå Bðéò äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ
כהת  לא מית ּכד ׁשנין ועׂשרין מאה ּבר ְְְְְִִִֶַַַַָָֹּומׁשה

דאּפֹוהי: יקרא זיו ׁשנא ולא çéðáעינֹוהי ekáiå ְְְְִִִֵַָָָָ©¦§Á§¥̧
ìL áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNéíBé íéL ¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®

:äLî ìáà éëá éîé eîziåìàøNé éðá ekáiå ©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯
ìL áàBî úáøòa äLî-úàéîé eîziå íBé íéL ¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®©¦§½§¥¬

:äLî ìáà éëá מׁשה ית יׂשראל בני ּובכֹו §¦−¥¬¤¤«ְְְִֵֵֶָָֹ

יֹומי  ּוׁשלימּו יֹומין ּתלתין דמֹואב ְְְְְִִִֵֵַָָָּבמיׁשרּיא
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דמׁשה: אבלא èàìîבכיתא ïeð-ïa òLBäéå ְְְִֶֶָָֹ¦«ª´©¦À¨¥Æ
åéìò åéãé-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeǿ©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤¨−̈¨¨®
äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà ýåýéäîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå §Ÿ̈−¤¤«¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈
-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà äLî Cîñ-ék¦«¨©¬¤²¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNòiå ìàøNé¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
מׁשה  סמ ארי חכמתא רּוח מלי נּון ּבר ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹֻויהֹוׁשע

ועבדּו יׂשראל ּבני מּנה וקּבילּו עלֹוהי ידֹוהי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָית

מׁשה: ית יי ּפּקיד די éãBòּכמא àéáð í÷-àìå ְְִִֶַָָָֹ§Ÿ¨̧¨¦¬²
-ìà íéðt ýåýé Bòãé øLà äLîk ìàøNéa§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½¨¦−¤

:íéðtøLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå ¨¦«§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ
:íéðt-ìà íéðt ýåýé Bòãé עֹוד נבּיא קם ולא §¨´§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«ְְִָָָ

ּבאּפין: אּפין יי לּה אתּגלי ּדי ּכמׁשה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹּביׂשראל

àéýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeBçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì §¨©§«§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ
åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì ýåýé§Ÿ̈½©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìe יי ׁשלחּה ּדי ּומֹופתּיא אתּיא לכל §¨©§«ְְְְִֵַַָָָָָָ

עבּדֹוהי  ּולכל לפרעה דמצרים ּבארעא ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹלמעּבד

ארעּה: áéàøBnäּולכל ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe ְְֵַָ§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò øLà ìBãbä©¨®£¤Æ¨¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«
äNò øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ¨¨´

:ìàøNé-ìk éðéòì äLî ּולכל תּקפּתא ידא ּולכל ¤½§¥¥−¨¦§¨¥«ְְְְֶַָָֹֹ

יׂשראל: ּכל לעיני מׁשה עבד ּדי רּבא ìëìeחזונא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ§ŸÆ
äNò øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ¨¨´

:ìàøNé-ìk éðéòì äLî÷fçúðå ÷æç ÷æç ¤½§¥¥−¨¦§¨¥«£©£©§¦§©¥

÷"äàá úøöò éðéîùå ,äøåú úçîùì äëøáä úàæå úùøôì äøèôäà ÷øô òùåäéá

àà:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéåáäLî ©§¦À©£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬
íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øár íe÷ äzrå úî écár©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−

:ìàøNé éðáìâ:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¦§¥¬¦§¨¥¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«
ãàBáî ìBãbä íiä-ãrå íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§«©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−§´

:íëìeáb äéäé LîMääéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk ECnr äéäà äLî-ír éúééä øLàk E ©¨®¤¦§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈
:jáærà àìå Etøà àìåézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úà ìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦
:íäì úúì íúBáàìæì ãàî õîàå ÷æç ÷øécár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì øîL ©£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ©£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½

:Cìz øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìàçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìE ©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬¥¥«Ÿ¨¿¥Á¤Á©¨¸©¤¹¦¦À
:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Ba áeúkä-ìëk úBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©£½§¨©¨−®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦

èéúéeö àBìäéäìà ýåýé Enr ék úçz-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç E:Cìz øLà ìëa Eéåöéå £³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥©§©´
:øîàì írä éøèL-úà rLBäéàéäãö íëì eðéëä øîàì írä-úà eeöå äðçnä áø÷a | eøár §ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®

ìL | ãBòa ékýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà íéøár ízà íéîé úL ¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
:dzLøì íëì ïúð íëéäìàáé:øîàì rLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìåâéøBëæ ¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ

íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà äeö øLà øácä-úà¤©¨½̈£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−
:úàfä õøàä-úàãéïcøiä øára äLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð ¤¨¨¬¤©«Ÿ§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®

å:íúBà ízøærå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôì íéLîç eøárz ízàåè| ýåýé çéðé-øLà ãr §©¤Á©©§¸£ª¦¹¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬



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!

íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì©£¥¤»¨¤¼§¨§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ
:LîMä çøæî ïcøiä øára ýåýé ãár äLî íëì ïúð | øLà dúBà ízLøéåæèrLBäé-úà eðriå ¦¦§¤´½̈£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨¤©©£½¤§ª−©

:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàå äNrð eðúéeö-øLà ìk øîàìæéïk äLî-ìà eðrîL-øLà ìëk ¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ©£¤½§¤¨£¤¬¦§¨¥−¥¥§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−
éìà òîLðéäìà ýåýé äéäé ÷ø E:äLî-ír äéä øLàk Cnr Eçéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkE ¦§©´¥¤®©Â¦§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈¦¤«¨¦º£¤©§¤´¤¦À

éøác-úà òîLé-àìå:õîàå ÷æç ÷ø úîeé epeöz-øLà ìëì E §«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ£¤§©¤−¨®©−£©¬¤«¡¨


