
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש חג הסוכות · י"ד תשרי ה'תשפ"א

א'שסז

מצורף גם 

לשבועון 

לפרשת
השבוע חסידות  פניני   · אגרות   · שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים · יומנים  ·

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום

ושמחת בחגך והיית אך שמח!
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עימו95.
לארבעה  וקוראים  תורה,  ספר  מוציאים  אחר-כך 
עולים. למנהג אה"ק: לכולם "וביום השביעי". לשיטה 
השישי",  "וביום  לוי  החמישי",  "וביום  כהן  השנייה: 

ישראל "וביום השביעי", רביעי "וביום השביעי".
קרבן היום במוסף – "ביום השביעי".

"אין  איתא:  תש"ח)  (משיחות  בספר-המנהגים 
"גמר  בהושענא-רבה  לחברו  איש  לאחל  מנהגנו 
חתימה טבא", "פתקא טבא" וכיוצא בזה" (אולי – כדי 
אבל  חול-המועד).  ימי  שאר  מהנהגת  לשנות  שלא 
זאת  אמר  ואף  הרבי  זאת  הזכיר  האחרונות  בשנים 
כאיחול פעמים רבות בהתוועדויות יום זה96, ולכן גם 

אנ"ש אומרים זאת.
[מנהג ישראל לערוך היום 'סעודת-יום-טוב'97 לפני 

חצות היום – אם כי מדינא מותר עד 'מנחה קטנה'].
השולחן  על  אבל  בדבש,  המוציא  פרוסת  טובלים 

95) ’אוצר' עמ' שמ.
עמ'  ח"א  תנש"א  ’התוועדויות'  עמ' 309,  ח"א  תשמ"ו  ’התוועדויות'   (96

163 (המקור האחרון – כאיחול).
97) ערוך-השולחן תרס"ד סי"ג (ויש לברר מנהגנו בזה).

שמים גם מלח98.
(כיסני-בצק  "קרעפכין"  היום  לאכול  ישראל  מנהג 

ממולאים בבשר)99.
(פרשת  הסדרה  את  היום  מעבירים  בארץ-ישראל 
כולל  תרגום,  ואחד  מקרא  שנים  'ברכה'),   – השבוע 

ההפטרה.
בארץ-ישראל נכנסים לסוכה לפנות ערב (ואוכלים 
אין  אבל  ממנה,  'להיפרד'  כדי  דבר-מה)  שותים  או 

אומרים "יהי רצון"6.

הדלקת הנרות
יום-טוב'  ושל  שבת  של  נר  'להדליק  ברכת   

ו'שהחיינו'.
במנחה של הושענא-רבה אומרים בפעם האחרונה 

'לדוד ה' אורי'.

98) נסמן בלוח ר"ה ועיו"כ.
99) נזכר בהערת הרבי בספר-המנהגים ס"ע 58 (וכיוון שאינו מנהג חב"ד, 
משא"כ  במקומו,  בספר-המנהגים  נזכר  לא  אצלנו,  גם  בו  שנוהגין  אף 
חב"די  עניין  גם  לו  יש   – שם  כמובא  אדמוה"ז  במאמר  שנזכר  בעיו"כ 

עצמאי).

לזכות
אנשי החסד הדגולים

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

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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הלילה  כל  ניעורים  התהילים,  אמירת  גמר  אחרי 
בלימוד  ועוסקים   (4:42 בתל-אביב:  השחר  (עלות 

התורה, איש איש במה שבוחר81.
חשוב לדעת, שבכמה מקומות בשיחותיו מיום זה, 
נוקט הרבי בפשטות שנוהגים גם אצלנו לומר גם את 
הושענא- ליל  'תיקון  בספר  המובאים  הזוהר  פרקי 

רבה'82. 
בסוף הלילה היה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע הולך 

לטבול במקווה, וגם חסידים נהגו כך83.
את  (קושר)  מכין  היה  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
ההושענות עבור כל בני הבית [מכינים גם עבור נשים 
לחבוט  גם  נוהגין  יש  שבעריסה –  לקטנים  וקטנים84. 

עבורם].
קושרים אותן על-ידי עלים של לולב85.

 – שעה  חצי  ישן  ולא  הלילה  כל  ער  שהיה  מי  גם 
מברך בבוקר את כל ברכות השחר. מי שבוודאי ישן 
שיעור זה, רחץ פניו ולבש בגדיו (ונעל נעלי-עור) – 
מברך כל ברכות השחר מחצות הלילה ואילך86, חוץ 
מ'הנותן לשכווי' למי שלא שמע קול תרנגול, שחייב 
להמתין לעלות השחר [עדיף לצאת לצרכיו תחילה, 

אבל גם אם לא יצא יברך 'אשר יצר'].

שחרית
ההדסים  את  מחליף  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
וכיוון  סוכות,  חול-המועד  ב[משך]  והערבות 
הערבות  יהיו  בהושענא-רבה  לולב  שלנטילת  כך, 

וההדסים חדשים87, אבל אין זו הוראה לרבים.
ובתפילה  'קיטל',  לובשים  אין  בהושענא-רבה 
עצמה (וכן בהוצאת ספר-תורה וכו') אין מוסיפים על 

כיוון שאין דרכו בכך), כמבואר בשו"ע אדה"ז סי' קנח ס"ג, ובסידורו סוף 
סדר נט"י לסעודה.

תמימים,  תומכי  ישיבות  לתלמידי  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  ’תקנות'   (81
’אוצר' עמ' שלד.

עמ' 408, תשמ"ח  עמ' 247. תשמ"ו ח"א  ’התוועדויות' תשמ"ג ח"א   (82
ח"א ס"ע 291, ועוד

ושם,  הנ"ל.  תש"ח  משיחות   – מהורש"ב  אדמו"ר  שלג,  עמ'  ’אוצר'   (83
שהטבילה שייכת להו"ר (אולי – ע"ד ליל שבועות. וראה גם ’אוצר' ניסן-

סיון ריש עמ' רטו בקשר לליל שש"פ) ולא לתפילת שחרית.
84) שם עמ' שלד-ו.

85) שם עמ' שלד.
86) ראה פרטי החיוב בקצוה"ש ה, בדה"ש טו. באג"ק כרך חי, עמ' רעח 
וכל- תשלומין.  רק  הוא  ואחר-כך  בהן,  משנתחייב  הזמן  שעיקר  איתא 
שכן לעניין ברכות התורה, עיי"ש. לעניין הנהוג בכלל וגם ע"י הרבי שלא 
להפסיק מהלימוד אף לאחר שעלה השחר בוודאות, דלא כאמור בלוח 
פרטים  כו"כ  וצויינו  נתבארו  שם  השבועות.  חג  בלוח  ראה  כולל-חב"ד, 

בעניין ברכות השחר למי שניעור בלילה בכלל.
87) סה"ש תש"ד עמ' 14.

נוסח תפילת חול-המועד88.
הלולב  שעל  הכריכות  שתי  את  מסירים  הלל  לפני 
את  המאגדות  הכריכות  שלוש  רק  ונשארות  עצמו, 
רבה  בהושענא  כי  ביחד6,  והערבות  ההדסים  הלולב, 

צריך להרבות בכיסכוס עלי הלולב ובשמחה89.

הושענות
ועומדים  שבהיכל6,  ספרי-התורה  כל  את  מוציאים 
(ולאחר  ההושענות  ז'  את  אומרים  הבימה.  ליד  עמם 
שלאחר  הפסוקים  את  בקול  אומרים  הקפה  כל  גמר 
להושענא-רבה)  המיוחדים  פסוקים  הושענא,  כל 
ומקיפים את הבימה שבע פעמים, בארבעת המינים90

בכל  הבימה  את  להקיף  מתחילים  היום  גם  בלבד91. 
פעם באות ס' או ע'92. לאחר-מכן, אומרים "אני והו . 
. כהושעת . . אני והו הושיעה נא" (בהשמטת הקטע 
האחרון, שייאמר בסוף ההושענות דהיום). ומתחילים 

"תתננו לשם..." עד סיום פיוטי ההושענות25.
שבין  'כותרת'  כל  לומר  שנוהגים  [כמדומה 

הפיוטים, בקול, הש"ץ ואח"כ הקהל].
יש לפסק כך: "ואוצרך – הטוב לנו – תפתח"93.

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

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

רצון"94.
גם נשים וקטנים נוהגים בחביטת הערבה.

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

88) ’אוצר' ס"ע שלו.
89) לקוטי-שיחות ח"ד עמ' 1368.

90) הגהת הרבי ללוח כולל-חב"ד, ’אוצר' עמ' שלח.
האמור  ממשמעות  ס"ט,  פמ"ח  הכולל  שער   – ה'הושענות'  ללא   (91
בסידור רבינו שלוקחים את הערבות רק לאחר סיום אמירת ה'הושענות'.

92) ’אוצר' עמ' שלט
93) סה"מ תרפ"ז ס"ע כא, לקוטי דיבורים ח"א דף נט,א.

94) ע"פ סידור אדמוה"ז ו'אוצר' עמ' שלט-שמ (ולא כמש"כ שהרבי עמד 
על הבימה).

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

עננינו של אתתתררוג קשור גגם עם המדובר ללעיל אאודות ההבבית של כ"ק ממוו""ח אדמו"רר, שההוא ביתתת כלללי 
ישראל,  ממשום שהדדרר בו הוא נשממה כלללית שממחחבררת את כללללל ישראל לאאבביההם שבבששמיים:  לכללל
דדירהה".  דד"בית מממררוומז הקביעעותת שבזה ”אתרוג" הוא ””פפרי עץ הדדר"", ש"דר באייללנו מששנה לששננה",,
הההרי זה  עעל כל ד' הסססווגגים שבבני יששרראל... מכל ד' הממיינים שררומזיםם ההוא המשובחחח שאתרוג וכיוןן

””בבית דירהה" דדההמשובבח מכלל בני ישראל, ננשששיא הדור. רומז עלל

בבאאופן שללל גאאוה  זאאת ועוד: אאאףף-על-פי ששאאאתרוג הוא ההממשובחח מכל דד' מיינים, מכלל--ממקום, אינוו
תתתבואאני  בראשי תתייבות ד"אתתררג"": ”אל והתננשאות עלל שאר המינניםםם, אלא ממתחבבבר עמההם, כממררומזז
בבניי-ישראאלל, ההרי  רגל גאוה". ודדווגגמתו אצל כ"""ק מו"ח אדמממו"ר – ששלמרוותת גודל מעלתתתו לגבי שארר
בבממיוחד בבה"בבית  כל בני--ישששראל, וממחבררם לאבביהם ששבבשממים. וענייייןן זה מודגשש עעעםם הוא מתחבר

ישראל. בית ככלליי עבור כלללל פררטטי, אלאא שששאינו ביתת דירה""

(תורת מנחם תש"י חלק א' עמודים 82,86)

4 > דבר מלכות • 8  ניצוצי רבי • 12 > משיח וגאולה • 13 ממעייני החסידות •
14 > סוגיות בתורת רבינו • 20 > עת לדעת • 24 לוח השבוע 

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
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4.415.285.506.479.3212.2812.586.15.46.40ו', כ"א בתשרי
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כבוד התורה

בסוכות  לברך  חב״ד  מנהג  מדוע  ששאל  לאדם  מענה 
על אתרוג מקלאבריא דווקא, הרי לכאורה רצוי לברך על 
היישוב  את  מחזקים  שעל-ידי-זה  הקודש,  מארץ  אתרוג 

וכו':
קראתי ות"ח. להחזיר. 

שממשלת  הטעם  אותו  ממש  עכ״פ:  בקיצור   - הטעם 
אתר) ובסכומים  על  זר (המוכרח  במטבע  משלמת  ישראל 
מבהילים ומשתדלת בכל האמצעים שיקבלו הכסף ממנה - 
לקניית נשק בארצה"ב [= בארצות הברית] ובאשכנז וכו',

בארץ  מייצרת  שהיא  וכיו״ב  בהרובים  מסתפקת  ואינה 
ישראל עצמה. ואין פוצה פה ומצפצף. ואדרבא. והטעם כי כשרוצים להגן על עם ישראל – צ״ל [= צריך להיות] נשק 
ב"עוזי"   – אבות  מסורת  בו  שיש  אתרוג  ולהבדיל,   - [פאנטום]  פענטאם  להחליף  אפשר]  ואי   =] וא"א כדבעי.  ומצות 

ולהבדיל אתרוג בלי מסורה. והרוצה להחליף כו' וד"ל. [= ודי למבין]

על איכות לא מתפשריםהכתב והמכתב 

ַא בעל-שם'סקע הנהגה
ועוד והוא העיקר – על ידי ההתעסקות בהכנסת אורחים וכללות העניין דגמילות חסדים וצדקה, ממהרים 

ומזרזים ומביאים תיכף ומיד את צדקתו של הקב"ה – גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.

ונתינת כוח מיוחד בזה מהאושפיזא החסידי דלילה זה, הבעש"ט: כשמדברים אודות הגאולה... שבאה תיכף 
ומיד ממש יש מקום לשאלה: איך יתכן שברגע זה ממש, כשנמצאים בגלות – תבוא הגאולה האמיתית והשלימה 

בפועל ממש?!

והמענה לזה – שישנה הנתינת-כח דהבעש"ט, שדרכו והנהגתו הייתה באופן שלמעלה מן הטבע, ועד שהנהגה 
שלמעלה מדרך הטבע נקראת על שמו – ’ַא בעל-שם'סקע הנהגה', וכיון שהבעש"ט הוא האושפיזא דלילה זה, 

לא יפלא שבלילה זה וברגע זה ממש באה הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

(תורת מנחם תש"נ ח"א ע' 144) 

ַא חסידישע פרשה

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

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות נערה בתולה.. בפ
י"ד בתשריו'
רקים אלו. פרק א-ג.


הל' תפילין ומזוזה וס"ת.. בפ
רקים אלו. פרק ח.

מ"ע רכ. ריח. מל"ת 
שנח. מ"ע ריט. מל"ת 

שנט.

הלכות סוטה.. בפרקים ט"ו בתשריש"ק
מ"ע רכג. מל"ת קד.פרק ט.אלו. פרק א-ג.

ט"ז בתשריא'

פרק ד. פעמי הכן וגו'. 
ספר קדושה והוא ספר 
חמישי.. הלכות איסורי 

ביאה.. בפרקים אלו. פרק 
א-ב.

מל"ת קה. של. שלא. פרק י.
שלב. שלג. שלד.

הל' ציצית.. בפרקים אלו. פרק ג-ה.י"ז בתשריב'
פרק א.

מל"ת שלו. שלה. שלז. 
שלח. שלט.

מל"ת שמ. שמא. שמב. פרק ב.פרק ו-ח.י"ח בתשריג'
שמג. שדמ. שמה.

מל"ת שמח. שמט. שנ. פרק ג.פרק ט-יא.י"ט בתשריד'
שנא.

הל' ברכות.. בפרקים אלו. פרק יב-יד.כ' בתשריה'
מל"ת שנב. שמז. שמו.פרק א.

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

30

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

השישי", רביעי "וביום הרביעי".
מוסף – "וביום הרביעי".

תקופת תשרי
 ליל ד' י"ט בו בשעה 3:00.

יום רביעי
י"ט בתשרי, ד' דחול-המועד

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

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

יום חמישי
כ' בתשרי, ה' דחול-המועד

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

השביעי", רביעי "וביום השישי".
במוסף – "וביום השישי".

יום שישי
כ"א בתשרי, הושענא-רבה

יש להתוועד גם בלילה זה72. מלבד זאת, יש להוסיף 
ובכלי-זמר,  בריקוד  השואבה,  בית  בשמחת  ביותר 
יותר מבכל לילי החג. ואף שהזמן מועט בכמות, יש 
לנצל לשם כך כל רגע פנוי, ואף להשלים בו את כל מה 
שהחסירו בזה במשך החג, באופן ש"מועט מחזיק את 
המרובה"73. פעם אחת74 הורה בנוגע לפועל, לצרף גם 

חכ"א  תורת-מנחם  תשי"ח,  בית-השואבה  שמחת  שיחת  גם  ראה   (72
עמ' 83.

73) ’התוועדויות' תשמ"ג ח"א עמ' 247. תשמ"ח ח"א עמ' 285. ועוד.
74) ’התוועדויות' תשמ"ז ח"א עמ' 325.

משבעים אומות הנמצאים, בהשגחה פרטית, בקירבת 
באופן  זו,  בשמחה  (וישתתפו)  יראו  הם  שגם  מקום, 

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

את פרשת 'ברכה' אומרים הלילה רק פעם אחת75.
מיתוק  שעניינו  זה,  שביום  נעים,  ומה  טוב  מה 
הגבורות, יוסיף כל אחד ואחד בנתינת הצדקה יותר 

מהשיעור הרגיל76.
זמן חצות הלילה בתל-אביב: 12:28.

אחר חצות אומרים (בציבור) בחגירת אבנט את כל 
התהילים, ואין מאריכים באמירתו77.

באמירת קדיש נוהגים כמו בשבת מברכים78. 
לאחר כל ספר מהתהילים אומרים את ה"יהי רצון" 
צאת  שלאחר  רצון"  ה"יהי  ואת  הושענא-רבה  של 

הלבנה, בנוסף ל"יהי רצון" של יום-טוב79.
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-השנה80.

אין  הושענא-רבה  שבליל  משמע,   20 עמ'  ספר-המנהגים  מלשון   (75
 – ”והו"ר  שם  והאמור  בעשי"ת.  וכמו  בלילה,  מקרא  דלימוד  ההגבלה 
גופא – לאחרי חצות" כוונתו שאמירת תהילים של יום זה (שהיא הנושא 

הנדון בקטע זה) מתחילה רק לאחרי חצות. ועצ"ע.
76) התוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 294.

אירע  שפעם  י"א  [לאידך,   .418 עמ'  ח"ג  תשמ"ג  התוועדויות  ראה   (77
שמיהרו מאוד, ואז הרבי המשיך בקצב שלו, וסיים בחדרו].

גיליון  תורה'  אהלי   – וביאורים  (’הערות  גרונר  רי"ל  הרה"ח  לדברי   (78
הן  הו"ר,  בליל  וספר  ספר  כל  אחרי  קדיש  אמר  הרבי   ,(76 ס"ע  תתמה 
בשנת תשכ"ה והן בשנת תשמ"ט (דלא כסברת ה'אוצר' עמ' שלב). רק 

בשנת תשי"א לא אמר כלל (ימי בראשית עמ' 269).
79) בספר-המנהגים, מסה"ש תש"ח עמ' 171, ההוראה היא לומר אחר 
כל ספר את היהי-רצון של הו"ר והיהי-רצון שלאחר צאת הלבנה, אבל 
לא את היהי-רצון של יו"ט. אבל בהתוועדות ליל הו"ר תש"נ (התוועדויות 
ח"א עמ' 193 הערה 33, מהקלטה) מדובר על היהי-רצון שלאחר אמירת 
תהילים, שבו אומרים ”כאילו אמרם דוד מלך ישראל בעצמו" – ”כולל גם 

(ואדרבה – במיוחד) בהושענא רבה".
נדפס:  רביעי,  ספר  אחר  רבה',  הושענא  לליל  רצון  שב'יהי  העירונו, 
”ותחתמנו בספר ישרים ותמימים", ואחר ספר חמישי ”בספר צדיקים". 
קודש  באגרות  טובה". אבל  ופרנסה  מזונות  ”בספר  שלישי  ספר  ואחר 
(חלק ב עמוד קעז. אגרת רנד), הובא בהוספות ללקוטי שיחות (חלק כט 
סליחה  ”בספר  זכויות",  ”בספר  זה  במקום  לומר  שצריך  איתא  ע' 408), 

ומחילה", ”בספר פרנסה וכלכלה". ולפלא שעד עתה לא נתעוררו בזה.
80) ’שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"ב סי' רעו, מהתוועדויות תשמ"ה ח"א 
בתוך  שלא  זאת  כשאוכלים  כמובן,  שלג.  עמ'  ’אוצר'  וראה   .346 עמ' 
הסעודה יש ליטול ידים תחילה ללא ברכה (ולא מהני אחיזה במזלג וכד' 
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יתום.
וקוראים  ספר-תורה  מוציאים  התורה:  קריאת 
הרבי  הוראת  על-פי  לארבעה עולים.  פינחס  בפרשת 
לקרוא  באה"ק  הרווח  כמנהג  לנהוג  שיש  נראה   –
השני"  "ביום   – (היום  היום  פרשת  את  עולה  לכל 
על-פי  שהונהג  כפי  ולא  הלאה),  וכן  פעמים,  ארבע 
ההקלטה משיחת י"ז תשרי תשמ"ט ששלוש העליות 
לוי  השני",  כוהן – "וביום  בחו"ל:  כמו  הן  הראשונות 
ורק  הרביעי",  "וביום   – ישראל  השלישי",  "וביום   –
השני"  "וביום  בלבד  היום  קרבן  את  קורא  הרביעי 
(משא"כ בחו"ל מוסיפים לקרוא ל'רביעי' גם את 'ביום 
השלישי', משום ספיקו של יום). וכיוצא-בזה בכל ימי 
בהנהגה  המחזיקים  רבנים  יש  אולם  חול-המועד66. 
בכל  המרא-דאתרא  על  דווקא67.  מתשמ"ט  החדשה 
קהילה להודיע לכל הציבור שלו את הכרעתו עבורם 

בזה.
לציון,  ובא  אשרי,  וגלילה.  הגבהה  קדיש.  חצי 

יהללו, חצי קדיש, מוסף.
בארץ-הקודש  אומרים  מוסף  בתפילת  בקרבנות 
כאן  שאין  (כיוון  "ומנחתם"  (בלבד),  השני"  "וביום 

'ספיקא דיומא').
חייבים  ביום-טוב),  (כמו  חול-המועד  ימי  בכל 
מצות  לקיים  יין,  רביעית  יום  בכל  לשתות  הגברים 

שמחת-יום-טוב7.
ניתן   – בחול-המועד  צדיקים  בקברי  ביקור  בדבר 
ש"הנפשות  אף  לישועה,  הצריכים  על  שם  להתפלל 

עולות למעלה ואינן מושגות"68.

מבצע לולב
הרבי הנהיג, אשר בימי חג הסוכות יוצאים עם הד' 
בני  נמצאים  שם  מקומות  בזה,  וכיוצא  לרחוב  מינים 
לולב  במבצע  גם  זו6.  במצווה  לזכותם  ישראל  ובנות 
במיני- לכבדם  [וכן  בסוכה.  שיטלוהו  משתדלים 

לראשונה  נדפסה  בנדון,  הרבי  לבין  ז"ל  נאה  הגר"ב  בין  ההתכתבות   (66
במלואה ב'פרדס חב"ד' גיליון 16.

וראה  תרמ"ג,   – תר"מ  גיליונות  ב'התקשרות'  התקיים  בנושא  דיון   (67
גם בגיליון תרנ"א.

68) ראה בס' חוה"מ כהלכתו, בסוף ההוספות, להיתר. וכ"כ ב'דרכי חיים 
ושלום' אות תשפ"ג. אף שבזוהר ח"ב קמב,א ובשער רוה"ק הקדמה לח 
דף מב,א איתא שאז נפשותיהם עולות למעלה ואינן מושגות (וזה נזכר 
עמ'  ח"ג  מלך'  ’ימי  ובס'   ,131 עמ'  בראשית'  ’ימי  שבס'  הרבי  בהוראת 
1130). ובס' ’אבן השוהם', שו"ע מכתבי האריז"ל, חלק קברי צדיקים פ"א, 
’פיתוחי חותם' אות לז, ביאר שאעפ"כ יש מעלה בתפילה מפני קדושת 
המקום, שלכן כ' ב'שער הגלגולים' דף מט,א שהאריז"ל הלך בחוהמ"פ 
למערת רבי ינאי. וראה נטעי-גבריאל הל' אבילות ח"ב פרק פג הערות 

ג,ה.

מזונות, ולברך עמהם "לישב בסוכה"]69.
הד'  אשר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הנהגת  ידועה 
שהקהל  כדי  מוסרם  הוא  עליהם  מברך  שהוא  מינים 
יוכל לברך עליהם. "מסופר על אחד הרה"צ (כמדומה 
מפולין) שהתנהג כן בקביעות, וכששאלוהו והרי על-
לך  שאין  ענה,  דהדר,  בהעניין  נוגעים  המשמוש  ידי 
הדר מזה שכמה וכמה מבני-ישראל יקיימו בו מצווה 

נעלית זו"70.
לעיר  מחוץ  לנסוע  יש  חול-המועד,  ימי  במשך 
הפצת  כולל  ומצוות,  תורה  בענייני  יהודים  לעורר 
מינים  ארבע  שם  גם  שיהיו  לכך  ולדאוג  המעיינות, 
עוד  לפחות  ההדסים,  במניין  הוספה  כולל  כשרים, 
ה'אשת  את  גם  לנסיעה  לצרף   – טוב  ומה  הדסים;  ג' 
חבר', וכמו כן את הילדים, לחנכם גם בענייני הפצת 

המעיינות71.

יום שני
י"ז בתשרי, ב' דחול-המועד

היום, וכן בימים הבאים, אין מברכים עוד 'שהחיינו' 
על הלולב (אלא מי שלא בירך עדיין על הלולב בשנה 

זו).
הושענות: "אום אני חומה".

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

וחמישי", רביעי "וביום השלישי".
במוסף – "וביום השלישי".

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

יום ערבה חדשה וכו'6.

יום שלישי
ח"י בתשרי, ג' דחול-המועד

הושענות: "אדון המושיע".

’לישב  בברכת  חשש  אין  אכילה  בלא  שגם  אף  המזכירות.  ממכתב   (69
 (23 הערה  לעיל  (כנסמן  חבירו  בסוכת  הביקור  עצם  מפני  בסוכה', 
ובפרט שנטילת הלולב כשלעצמה עושה קביעות (כנ"ל בלקוטי-שיחות 
שבהערה 46) –  אולי הכוונה בזה, להרגילם שמברכים זאת כשאוכלים 

מזונות או פת, כי למעשה קשה לדאוג שיאכלו שם ”כביצה ועוד".
70) אג"ק חט"ז עמ' לח. וראה ’אוצר' עמ' רצו ואילך.

71) ’התוועדויות' תשנ"ב ח"א עמ' 76, שיחות קודש תשנ"ב ח"א עמ' 97.

דברמלכות
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המשכת המקיף בפנימיות 
– על ידי השבת

מהו עניינו העיקרי של חג הסוכות - סוכה או ארבעת המינים? • על 
ההבדל בין "ולקחתם לכם ביום הראשון" לבין "בסוכות תשבו שבעת 
ימים" • עניינם של ארבעת המינים ביום הראשון שחל בשבת • חג 

הסוכות שחל בשבת הוא זמן מסוגל לפעול שהשנה כולה תהיה שנה 
שמחה • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
 – ומצוות  עניינים  וכמה  כמה  ישנם  הסוכות  בחג 
כמו חודש תשרי בכללותו, שנקרא ”חודש השביעי"1, 
(בכמה  בכל"2  שובע)  (מלשון  היותו ”מושבע  שם  על 
וכמה עניינים טובים), כמו כן בחג הסוכות בפרטיות 
הם  מהם  וכמה  ומצוות,  עניינים  וכמה  כמה  ישנם 

מדאורייתא.
אחת המצוות של חג הסוכות היא – מצוות ישיבה 
ימים".  שבעת  תשבו  ”בסוכות  שכתוב3  כמו  בסוכה, 
מינים,  ארבעה  נטילת  של  המצווה  ישנה  כן  וכמו 
עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  ”ולקחתם  שכתוב4  כמו 
לשמחה  ועד  השמחה,  עניין  ישנו  כן  וכמו  וגו'",  הדר 
נעלית ביותר, שמחה כפולה ומכופלת: (א) שמחה של 
(ד)  שמחתנו,  זמן  (ג)  לשמחה,  מועדים  (ב)  מצווה, 

שמחת בית השואבה.
וכיון שכן, צריך לידע איזה עניין מכל עניינים אלו 
הוא העניין העיקרי של חג הסוכות, ואיזה עניין הוא 

טפל, או שישנם כמה עניינים עיקריים בחג הסוכות.
וכמו בראש השנה, שאף שיש בו כמה עניינים, הרי 

1) אמור כג, כד ואילך. פינחס כט, א ואילך. ועוד.
2) ויקרא רבה פכ"ט, ח.

3) אמור שם, מב.
4) שם, מ.

”מצוות היום בשופר"5 (כפי שפוסק הרמב"ם6), והיינו, 
שופר.  תקיעת  הוא  השנה  ראש  של  העיקרי  שהעניין 
וכשם שבראש השנה, ”בכסה"7, ישנו העניין העיקרי, 
הסוכות,  בחג  גם  עיקרי  עניין  להיות  צריך  כן  כמו 

”ליום חגינו".

ב
בפשטות היה אפשר להביא ראיה שהעניין העיקרי 
של חג הסוכות הוא מצוות ישיבה בסוכה – משמו של 

היום טוב: ”חג הסוכות", על שם עניין הסוכה שבו.
אבל באמת אין להוכיח משמו של היום טוב שזהו 

עניינו העיקרי, כי:
שבועות  ”שבעה  שם  על  כן  נקרא  השבועות  חג 
תספור לך"8 (ספירת העומר), ובוודאי שלא זהו עניינו 
לחג,  והקדמה  הכנה  רק  זהו  שהרי  החג,  של  העיקרי 
ואילו עניינו העיקרי של החג הוא קבלת התורה (”זמן 

מתן תורתנו").
יכול  טוב  היום  של  ששמו  לומר,  צריך  כורחך  על 

5) ראש השנה כו, ב (במשנה). שם כז, א.
6) הלכות שופר פרק א הלכה ב.

7) תהלים פא, ד. וראה ליקוטי תורה דרושי ראש השנה נד, סע"ג ואילך. 
ובכ"מ.

8) פרשת ראה טז, ט.
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להורות גם על עניין שהוא רק הכנה והקדמה ליום טוב, 
ואם כן, אפשר לומר כן גם בנוגע לשם ”חג הסוכות", 

שאינו העניין העיקרי, אלא רק הכנה והקדמה אליו.

ג
 – העיקר  היא  סוכה  שמצוות  להוכיח  יש  לכאורה 
מזה שהחיוב דסוכה מן התורה הוא במשך כל שבעת 
בבית  רק  המינים,  ארבעת  נטילת  כן  שאין  מה  הימים, 
ואילו  הימים,  שבעת  כל  במשך  הוא  החיוב  המקדש 
ורק  הראשון,  ביום  רק  הוא  התורה  מן  החיוב  בגבולין 
מצד תקנת רבי יוחנן בן זכאי מקיימים מצוות נטילת 

ארבעת המינים גם בגבולין במשך כל שבעת הימים9. 
אמנם, ראיה זו היא רק בנוגע לימים שלאחרי היום 
עדיין  אבל  סוכה,  מצוות  היא  העיקר  שבהם  הראשון, 
אין זו ראיה בנוגע ליום הראשון, שבו חייבים מן התורה 
ארבעת  נטילת  והן  בסוכה  ישיבה  הן  המצוות,  בשתי 

המינים, שגם בו העיקר היא מצוות סוכה.
לכאורה יש להוכיח שגם ביום הראשון מצוות סוכה 
מתחיל  בסוכה  ישיבה  של  שהחיוב  מזה  העיקר –  היא 
של אכילת  החיוב  עיקר  היום, ואדרבה,  כשקידש  מיד 
כזית בסוכה הוא בלילה10, מה שאין כן נטילת ארבעת 
מנץ  או  השחר  מעלות  רק  מתחיל  שחיובה  המינים, 

החמה11.
אמנם, כאמור לעיל, ראיה זו היא רק בנוגע ללילה, 
זו  אין  עדיין  אבל  בסוכה,  דישיבה  החיוב  ישנו  שאז 
ישיבה  הן  החיובים,  שני  ישנם  שבו  ליום,  בנוגע  ראיה 
בסוכה והן נטילת ארבעת המינים, שגם אז העיקר הוא 

מצוות ישיבה בסוכה.

9) סוכה מא, א (במשנה). רמב"ם הלכות לולב פרק ז הלכה יג ואילך.
10) ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תרלט סעיף יז. וש"נ.

11) ראה בית יוסף לטור אורח חיים ריש סימן תרנב. שולחן ערוך שם.

ד
הפסוק  לשון  פי  על   – זה  עניין  לברר  יש  אך   [...]
ונטילת  בסוכה  ישיבה  למצוות  בנוגע  היום)  (בקריאת 

ארבעת המינים:
בנוגע לנטילת ארבעת המינים נאמר ”ולקחתם לכם 
ביום הראשון גו'", והיינו, שמקודם לכן ישנו כבר ”יום 
הראשון"  ש"ביום  אמרה  והתורה  טוב),  (יום  הראשון" 
שישנו כבר, צריך גם ליטול ארבעה מינים (”ולקחתם 
לכם גו'"), שמצוות נטילת ארבעת המינים אינה העיקר, 

שהרי היום טוב ישנו גם לולי זאת.
נאמר  בסוכה  ישיבה  למצוות  בנוגע  כן  שאין  מה 
טוב  שביום  נאמר  ולא  ימים",  שבעת  תשבו  ”בסוכות 

שישנו כבר מקודם לכן צריך לישב בסוכה.
הישיבה  מצוות  הוא  העיקרי  שהעניין  מובן  ומזה 
של  עניין  הוא  המינים  ארבעת  נטילת  ואילו  בסוכה, 

הוספה12. 

ה
התורה  בפנימיות  המבואר  עם  גם  מתאים  זה  עניין 
דתורה  נגלה  שבין  ההתאמה  את  רואים  כאן  (וגם 
בתורת  שנתגלתה  כפי  ובפרט  התורה,  לפנימיות 

החסידות):
המשכת  הוא  הסוכה  שעניין  בחסידות13  מבואר 
בה  היושב  האדם  את  מקיפה  הסוכה  שהרי  המקיף, 
בפנימיותו),  הסוכה  את  מכניס  שהאדם  להיפך,  (ולא 
ואילו עניין נטילת ארבעת המינים הוא המשכת המקיף 
היינו,  לכם",  ”ולקחתם  שכתוב  מה  וזהו  בפנימיות, 

שעניין זה צריך להיות ”לכם", בפנימיות.

12) ראה גם ליקוטי שיחות חלק כב סוף עמ' 128 ואילך (משיחה זו).
13) ראה תורת מנחם ספר המאמרים תשרי עמ' קכט. וש"נ.

וכיון שכן, צריך לידע איזה עניין מכל עניינים אלו הוא 
העניין העיקרי של חג הסוכות, ואיזה עניין הוא טפל, או 

שישנם כמה עניינים עיקריים בחג הסוכות
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גם ההולכה, כולל ההולכה הראשונה, מתחילה מן 
את  (מכסכסים)  מנענעים  הולכה  כל  אחר  החזה54. 

הלולב, ואחר-כך עושים את ההובאה55.
ראש הלולב יהיה למעלה בכל הנענועים25.

חוץ   – ביד  מכוסה  האתרוג  הנענועים  כל  במשך 
מהנענוע האחרון, שאז מגלהו קצת6.

שחרית
אין מניחים תפילין בכל ימי חול-המועד56.

ימין),  (ביד  הלולב  את  אוחזים  הלל  באמירת 
(ביד  האתרוג  את  גם  אליו  מצרפים  ולנענועים 

שמאל)6.
בהלל:  פעמים  ארבע  ומיניו  הלולב  את  מנענעים 
ה'  ב"אנא  חסדו",  לעולם  כי  טוב  כי  לה'  ב"הודו 
הושיעה-נא", ובכופלו [בין שני הנענועים ב"אנא ה'" 
כלשהו,  הפסק  עושה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  היה 
כגון הנחת האתרוג, הפרדת הרגליים, סידור הטלית 
על כתפיו וכדומה57], וב"הודו לה' כי טוב כי לעולם 
על  בירך  ואם  ההלל.  בסוף  אשר  הראשון58  חסדו" 
ב"אנא  מנענע  אינו  הלל,  קודם  בבית-הכנסת  הלולב 

ה' הושיעה-נא" אלא פעם אחת25.
המדוייק  (הכיוון  לדרום   – "הודו"  הנענועים:  סדר
אינו   – "לה'"  הלולב),  בברכת  כנ"ל   – הצדדים  לכל 
מילת "הודו"),  לאמירת  אמירתו  מצרף  מנענע (אבל 
"כי" – לצפון, "טוב" – למזרח, "כי" – למעלה, "לעולם" 
ולצפון,  לדרום   – למערב. "אנא"   – למטה, "חסדו"   –
"ה'" – אינו מנענע, "הושיעה" – למזרח ולמעלה, "נא" 

– למטה ולמערב59. 

הושענות

54) ’אוצר' עמ' רצ.
55) לקוטי-שיחות ח"ד עמ' 1162. עוד נהג הרבי, שהיה מביאם אל מול 
ממש.  החזה  אל  ומגיעם  מביאם  היה  נוספת  בתנועה  ואח"כ  החזה, 
לכיוון  פנה  לא  למזרח.  כשפניו  אחד  במקום  עמד  הנענועים  משך  בכל 
העננועים  בכל  העליון.  הגוף  וחלק  הידיים  בהפניית  אלא  הנענועים 
המינים זקופים ובגובה החזה, מלבד הנענועים למעלה ולמטה, שבהם 
המינים זקופים ורק הידיים מורמות לגובה הפנים או מושפלות למטה 

– ’אוצר' שם.
56) פסקי הסידור אות נה (וצ"ע מ"ט מביא רבינו הזקן את המניח תפילין 
החדשה  במהדורה  ח"א  בשו"ע  נדפס  שבסידורו,  תפילין  בהל'  בחוה"מ 

עמ' תרי"ט). וראה שערי הלכה ומנהג או"ח ח"ב סי' קפו.
57) ’אוצר' עמ' שיב.

כולל- ללוח  הגהתו  ע"פ  אבל  הרבי,  בזה  נסתפק  בספר-המנהגים   (58
חב"ד מנענעים ב'הודו' הראשון – שם.

איך  צ"ע  ואגב,  האריז"ל.  ומנהגי  ט,  ס"ק  תרנ"א  סי'  המג"א  ע"פ   (59
מקיימים כראוי אמירה וענייה דש"ץ וקהל ב'הודו' וב'אנא', כשלמעשה 

כל אחד אומר ומנענע בקצב שלו.

מוציאים ספר-תורה אחד, ועומד איתו ליד הבימה 
ארון- נשאר  ההושענות  אמירת  בעת  ומחזיקו60. 

הקודש פתוח 61.
גם  בבית-הכנסת  להקיף  שנהוג  [כמדומה 

כשמתפללים ביחיד].
ארבעת  את  מחזיק  הרבי  היה  ההושענות  באמירת 
אמירת  לפני  לחזהו62.  ומצמידם  ידיו,  בשתי  המינים 
השבת  דיום  ההושענא  אומרים  היום  של  ה'הושענא' 
באמירת  אלא  מקיפים  אין  אבל  אמיתך',  'למען   –

הושענא דיום זה ('אבן שתיה')6.
ארבעת  כל  בראש  "הושענא"  תיבת  אומרים 
אלוקינו,  למענך  (הושענא  המקדימות  ה'אותיות' 
'אות'  כל  קודם  וכן  בוראנו...),  למענך  הושענא 
הושענא  אמיתך,  למען  (הושענא  היום  אותו  שבסדר 
שאומרן  באותיות  הרבי)60.  נהג  כך   – בריתך...  למען 
זאת  אומרים   – בהן  מקיפין  שאז   – רם  בקול  החזן 

לפניהן ולאחריהן6.
מנהגנו שהש"ץ מתחיל לומר בקול רם מאות ס' או 
הבימה,  סביב  שלם  אחד  היקף  לעשות  מדייקים  ע'. 

ומסיימים אותו באמירת אות ת'6.
ההקפות הן (נגד כיוון השעון) מזרח – צפון – מערב 

– דרום63 (מי שהתחיל ממקומו – ישלים סיבוב).
מי שאין לו ד' מינים – ייקח מאחר שסיים, ויקיף גם 
הוא. מי שאירע לו ֵאֶבל (רח"ל) בחג, אינו מקיף, וכן 
אבל על אביו ואמו במשך כל י"ב חודש אינו מקיף. 
ויש לו לכבד בארבעת-המינים שלו אדם אחר שאין לו 

ד' מינים – שיקיף הוא64.
כל  שבסוף  (ודומיו,  אמרתי..."  "כי  הפסוקים  את 

הושענא) אומרים רק בהושענא-רבה6.
את  "הושיעה  לנגן  הרבי  הורה  האחרונות  בשנים 

עמך..." בניגון הידוע 65.
ההושענות,  שבסוף  דעת..."  "למען  הפסוק  את 
ספר-התורה  את  כשמכניסים  רם  בקול  אומרים 

להיכל64.
קדיש  אורי,  ה'  לדוד  שיר-של-יום,  תתקבל.  קדיש 

ספר- את  יניחו  לולבים,  יש  לכולם  שאם  כתוב  כולל-חב"ד  בלוח   (60
התורה על הבימה. ולכאורה אי"ז כבוד לס"ת. וכמדומני שלמעשה אין 

נוהגין כן.
61) ’אוצר' עמ' שיד.

וכמדומה  סידור,  עבורו  החזיקו  תמיד  אם  צ"ב  שטו.  עמ'  שם   (62
שלפעמים אמר את ההושענות בע"פ.

63) מג"א סי' תר"ס.
64) רמ"א שם ס"ב, א"ר שם. ספר-המנהגים.

65) ’אוצר' עמ' שיז.
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– מתפלל שתיים, והשנייה לתשלומין38.
אין אומרים "ויהי נועם" ו"ואתה קדוש"39.

הבדלה בסוכה. מברכים ברכת "בורא מיני בשמים" 
וברכת "בורא מאורי האש". כשמבדיל על היין מברך, 
לך"  "ויתן  בסוכה"40.  "לישב  "המבדיל",  ברכת  אחר 

אומרים בלחש41.
האחרונות  בשנים  נעשית  שמחת-בית-השואבה 
גדול  בפרסום  ואתר  אתר  בכל  חול-המועד  בלילות 
עם42.  עיר, בהשתתפות תזמורת וברוב  של  וברחובה 

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

לח והדור43.

מבצע תורה
אין  וגם  במלאכה,  אסור  שחול-המועד  מכיוון 
דשבת,  ו"לענגו"  דיום-טוב,  לכם"  "חציו  מצוות  בו 
של  המלא  הציווי  ואחד  אחד  כל  על  בו  נשאר  לכן 
זמני  (מלבד  ממש"  ולילה  יומם  בתורה  לעסוק  "חייב 
התפילה, ומלבד שמחת יום-טוב [ומבצעיו], כמובן). 
ולכן, מכיוון שהקביעות דשנה זו היא שכל ימי חול-
החיוב  תוקף  על  הוראה  זו  הרי  הם,  רצופים  המועד 

של לימוד התורה ביתרון מיוחד בימים אלה44.

נטילת לולב
אינם  והבריאים  לולב45.  נטילת  לפני  לאכול  אסור 

טועמים, וגם אינם שותים מאומה לפני-כן46. 
ובפרט  לולב,  מצוות  לקיים  ומקדימים  משכימים 

לפעם הראשונה6.
נטילת לולב בסוכה היא מצווה מן המובחר, ואפילו 

38) ע"פ לוח כולל-חב"ד.
מפני  הוא  החול  בימי  יו"ט  כשיש  למניעתו  הטעם  כולל-חב"ד.  לוח   (39
ס"ג),  רצה  סי'  אדמוה"ז  (שו"ע  למלאכה  ראויים  הימים  ששת  שאין 
וחוה"מ אינו נחשב ”ימי המעשה"  – ראה שע"ת סו"ס זה בשם הברכ"י, 

וליקוטי מהרי"ח ח"ג ’סדר מוצאי יו"ט' (דפוס ראשון, לג ע"ב).
40) ’רשימות' חוברת ד' עמ' 11. וראה ’אוצר' עמ' שח ועמ' שכד.

41) היום יום בשבת חוה"מ פסח וסוכות. וחבל שנשמט מספר-המנהגים.
42) ראה ’אוצר' עמ' שכב-ג.

43) שו"ע סי' תרנ"ד.
44) לקוטי-שיחות ח"ז עמ' 266.

45) שו"ע סי' תרנ"ב ס"ב.
46) ראה ’אוצר' עמ' רצג, ובעמ' צ לעניין תקיעות. [מפי השמועה, הוראת 
הרבי שמן הראוי לאכול ’מזונות' אחר נטילת הלולב, כדי שברכת ’לישב 
בסוכה' תעלה גם על הנטילה שלפניה (אף שגם היא נחשבת ’קביעות' 
וראה  עמ' 125).  כב  כרך  לקוטי-שיחות  ראה  וטיול,  משינה  בקל-וחומר 

מש"כ ע"ז ב'פרדס חב"ד' גיליון 15 עמ' 207 וגיליון 16 עמ' 227].

יורדים  אם  וגם  בסוכה47.  מברכים  התפילה  קודם 
גשמים, מצווה מן המובחר להמתין עד שייפסק הגשם 

כדי ליטלו בסוכה48.
גם  לברך,  לאחר  המינים  ארבעת  את  כשנותנים 
לאחר היום הראשון, נכון לומר בפירוש שהוא "במתנה 

על-מנת להחזיר", "והוא תועלת לנותן ולמקבל"49.
איטר יד נוטל את הלולב בימינו שהוא שמאל-כל-

אדם, ואת האתרוג בשמאלו שהוא ימין-כל-אדם50.
שדרת הלולב צריכה להיות מול פני הנוטל51.

מהדרים לברך על אתרוג מקלבריה52.
ימין  ביד  הלולב  את  נוטל  למזרח,  כשפניו  עומד 
ומברך על הלולב, ומתחיל ברכת שהחיינו – כשהלולב 
מחברים   – הברכה  בסיום  בשמאלו.  והאתרוג  בימינו 

אותם6.
של  העליון  לשליש  מחבר  ומיניו  הלולב  את 

האתרוג, אשר אוחזו באלכסון קצת6.

הנענועים
 לדרום וצפון – לקרן דרומית מזרחית, קרן צפונית 
מזרחית. למזרח – לאמצע המזרח. למעלה – בהבאה 
ואחר-כך  בעולם",  "המשכה  מעט  תחילה  מורידים 
תחילה  מעלים  בהבאה   – למטה  החזה.  אל  מביאים 
מעט "העלאת העולם", ואחר-כך מביאים אל החזה. 
לקרן  הראשונות  פעמים  שתי   – ימין]  [דרך  למערב 
מערבית דרומית, בפעם השלישית – לאמצע מערב6. 
ולא  העולם,  ומערב  למזרח  צ"ל  הכיוון  לכאורה 

שה"מזרח" הוא תמיד לכיוון ירושלים כבתפילה53. 
בהבאה  פעמים.  שלוש  והובאה  הולכה   – צד  לכל 
באמירת  שמכים  "מקום  החזה,  עד  להגיע  צריך 

'אשמנו'"6.

47) סידור אדמוה"ז.
48) לקוטי-שיחות חכ"ב עמ' 125.

49) ע"פ ספר-המנהגים. ואכן הרבי אמר זאת גם בחול המועד.
50) שו"ע אדמוה"ז סי' תרנ"א סי"ד.

51) סידור אדמוה"ז. בספר-המנהגים צויין למג"א שם ס"ק ח, שזה כדעת 
במשנת-חסידים  וכ"כ  שם.  שהובאו  והשל"ה  שלטי-הגבורים  רס"ג, 
מסכת ימי מצווה וסוכה פ"ד מ"ו, דלא כתולעת-יעקב (ראה כף-החיים 

שם ס"ק טו).
52) ספר המנהגים מנהגי חג-הסוכות.

ב'רשימות' (רשימות היומן עמ' קסא. רסג) מספר הרבי שכ"ק אדמו"ר 
מהוריי"צ נתן לו (ופעם אחת – בשותפות עם גיסו הרמ"מ) גם אתרוג 
מארץ ישראל, ”וציווני לברך בתחילה על הקאלאברי, ואח"כ לנענע עוד 
הפעם גם באתרוג של א"י". וראה הרבה פרטים כיו"ב ב'אוצר' עמ' עדר 

ואילך, אך בספר המנהגים לא נזכר מזה מאומה.
53) ראה בס' ’ארבעת המינים השלם' עמ' תעד, שכן מנהג הנוהגים ע"פ 

בצפת ובטבריה. האר"י
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ו
בו  שאין  פי  על  שאף  לשבת –  בנוגע  מובן  זה  פי  על 
נטילת ארבעה מינים, לא חסר העניין העיקרי של היום 
טוב, כי עניינו העיקרי של היום טוב הוא מצוות הישיבה 

בסוכה, ועניין זה ישנו גם בשבת.
ולאמיתו של דבר, הנה אפילו עניין ארבעת המינים, 
שהוא עניין המשכת המקיף בפנימיות, ישנו גם בשבת:

מבואר בליקוטי תורה בעניין יום טוב של ראש השנה 
שחל להיות בשבת, שאף על פי שמצד הגזירה ”שמא כו' 
יעבירנו כו'"14 אין תוקעין בשופר, מכל מקום, נמשכות 
כל ההמשכות של תקיעת שופר על ידי עניינו של יום 

השבת עצמו.
וכן הוא בענייננו, שיום השבת עצמו פועל את העניין 
 – המינים  ארבעת  נטילת  ידי  על  נפעל  להיות  שצריך 

המשכת המקיף בפנימיות.
וטעם הדבר – לפי שבשבת ישנו הן עניין המקיף והן 

עניין הפנימיות:
על  במדרש15  שכתוב  מה  שהרי   – המקיף  עניין 
ימות  כל  אני  ”שחורה  ונאוה",  אני  ”שחורה  הפסוק16 
”ליום  לבוא,  לעתיד  הנה  בשבת",  אני  ונאווה  השבוע 
זה  עניין  יהיה  העולמים"17,  לחיי  ומנוחה  שבת  שכולו 

בפנימיות, ואילו עתה הרי זה רק באופן מקיף.
ועניין הפנימיות שבשבת – הוא עניין מצוות אכילת 
בפנימיות  שבא  באופן  הוא  האכילה  עניין  שהרי  שבת, 

כו'.
בשבת  שישנו  הפנימיות  שעניין  מובן  זה  פי  ועל 
מחליף את עניין נטילת ארבעת המינים, ועל ידו נמשך 

14) ראש השנה ריש פרק ד.
15) שיר השירים רבה על הפסוק.

16) שיר השירם א, ה.
17) תמיד בסופה.

המקיף בפנימיות, כך, שגם בשבת לא חסר מאומה.
וכל זה נוסף על האמור לעיל18 שבזמן הזה יש ביום 
השבת גם העניין של שמחת בית השואבה, כי, אף שבזמן 
ד"ושאבתם  העניין  היה  לא  קיים  היה  המקדש  שבית 
מים גו'"19, הרי זה רק מצד הגזירה דתיקון כלי שיר כו' 
כו'20),  עץ  של  הבימה  בגלל  בשבת,  הקהל  שאין  (כשם 
ועניין זה שייך רק בזמן שבית המקדש היה קיים, שאז 
היה העניין דשאיבת מים בפועל, מה שאין כן בזמן הזה 
שאין שאיבת המים בפועל, לא שייכת הגזירה, ונמצא, 
ש"קלקלתנו זוהי תקנתנו"21 – שגם בשבת ישנה שמחה 

זו.
שמחה,  ענייני  לשאר  בנוגע  וכמה  כמה  אחת  ועל 
שבוודאי ישנם גם בשבת, ואדרבה, מצד עניין התענוג 
שבשבת, נעשית גם השמחה באופן נעלה יותר – שמחה 

כפי שכלולה בעונג22.

ז
יומין"23,  כולהו  מתברכין  ש"מיניה  השבת,  ומיום 
נמשך על כל ימי השבוע, ועד שנמשך גם על כל השנה 
כולה – כיון שזהו שבת כללי, כמו כל ימי חודש תשרי, 
שבעה  שהם  הסוכות,  ימי  ובפרטי  כלליים,  ימים  שהם 

ימים הכוללים את כל שבעת ימי השבוע,
– על דרך המבואר בכתבי האריז"ל24 בנוגע לשבעת 
שלהיותם  הכיפורים,  ליום  השנה  ראש  שבין  הימים 

18) שיחת יום ב' דחג הסוכות סעיף ג שנה זו – תשכ"ח. תורת מנחם חלק 
נא עמ' 111 ואילך.

19) ישעיה יב, ג.
20) ראה פירוש רש"י סוטה מא, ריש ע"ב.

21) על דרך שבת פ, ב (ועוד): קילקולו זהו תיקונו.
22) ראה שיחת יום ב' דחג הסוכות הנ"ל – תורת מנחם שם עמ' 110.

23) זוהר חלק ב סג, ב. פח, א.
24) ראה שער הכוונות דרושי ראש השנה (קודם דרוש הא'). סידור האריז"ל 

(עשרת ימי תשובה).

עניין השמחה שישנו בשבת זה, פועל המשכת שמחה 
בכל השבתות של כל השנה, ומהשבתות נמשך עניין 

השמחה על כל ימי החול
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בשבת יושבים בסוכה אך אין נוטלים את ארבעת המינים.

ארבעת  מצוות  ואילו  הסוכות,  חג  של  המרכזית  המצווה  היא  בסוכה  הישיבה  כי  מוכח  מהפסוקים 
המינים משנית לה:

ארבעת  מצוות  ללא  גם  כלומר,  הראשון".  ביום  לכם  "ולקחתם  נאמר  המינים  ארבעת  לנטילת  בנוגע 
המינים ישנם ימי חג, אלא ש"ביום הראשון" מימי החג יש ליטול אותם. בשונה ממצוות ישיבה בסוכה , 

שבה נאמר "בסוכות תשבו שבעת ימים", ולא נאמר שבימי החג שכבר ישנם צריך לשבת בסוכה.

כך הדבר גם לפי פנימיות התורה: סוכה היא המשכת אור מקיף, ומצוות ארבעת המינים היא המשכת 
השפעת  את  ממשיכים  מינים  הד'  ואילו  העיקרי,  העניין  היא  שהסוכה  הרי  בפנימיות.  המקיף  האור 

הסוכה בפנימיות.

נמצא, שבשבת חג הסוכות אמנם אין מקיימים את מצוות ארבעת המינים, אך המצווה המרכזית של 
החג איננה חסרה. 

לאמיתו של דבר בשבת לא חסר דבר, שכן עניינם של ארבעת המינים – המשכת המקיף בפנימיות – 
נפעל מאליו על-ידי השבת:

בשבת מאיר אור מקיף הבא בהמשכה פנימית – באכילת סעודות שבת. השבת פועלת את המשכת 
האור המקיף בפנימיות, כך, שאף שאין מקיימים את מצוות ארבעת המינים בפועל, השפעת המקיף 

בפנימיות מתקיימת.

בזמן הגלות, גם עניין השמחה של סוכות נמצא בשבת במלוא תוקפו, שהרי בבית-המקדש לא שאבו 
מים בשבת מצד גזירה, אך בזמן הגלות, שהשמחה היא זכר בלבד לשאיבת המים בפועל, אין מקום 

להימנע משמחה בחג הסוכות שחל בשבת.

חודש  מימי  חלק  בהיותה  שכן  השנה,  שבתות  לכל  שמחה  נמשכת  הסוכות  שבחג  השבת  ומשמחת 
תשרי שהם כלליים ומשפיעים על השנה כולה  - שבת זו היא שבת כללית הפועלת שהשנה כולה תהיה 

שנה שמחה.

סיכום

על  הנה  השבוע,  ימי  כל  את  הכוללים  ימים  שבעה 
אחד מהם מתקן יום זה בכל השבועות של כל השנה: 
יום ראשון מתקן כל ימי ראשון, וכן הלאה. ומזה מובן 
העניינים  ככל  הסוכות,  ימי  לשבעת  בנוגע  הוא  שכן 
בחג  בגילוי  שבאים  ד"בכסה",  באופן  תחילה  שהם 

הסוכות, ”ליום חגינו" – 
ולכן, עניין השמחה שישנו בשבת זה, פועל המשכת 
שמחה בכל השבתות של כל השנה, ומהשבתות נמשך 

עניין השמחה על כל ימי החול.

ועל ידי זה נעשית השנה כולה שנת שמחה (נוסף 
בשר  לעיני  נגלית  לשמחה  ועד  וכו'),  תורה  שנת  על 
למטה מעשרה טפחים, גם בעניינים הגשמיים, בני חיי 
ומזוני רוויחי, ובאופן שעל ידי זה ממלא גם עבודתו 

הרוחנית מתוך שמחה וטוב לבב, ובהצלחה רבה. 

(משיחת שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"ח. תורת מנחם חלק נא 
עמ' 124 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

26

תחת  מכניסים  [והבחורים]  הילדים  את  וגם  בטלית, 
הטלית27. גם ידי הכוהנים מכוסות בטלית28.

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

'אליך', 'ויחונך', 'אליך', 'לך', 'שלום'29.
כשאומרים תיבת 'יברכך' – המתברך ראשו באמצע. 
 – יאר  באמצע.   – וישמרך  לימינו.  ראשו  מיסב   – ה' 
לשמאלו. ה' – באמצע. פניו – לימינו. אליך – באמצע. 
ויחונך – לשמאלו. ישא – באמצע. ה' – לימינו. פניו 
 – לך  באמצע.   – וישם  לשמאלו.   – אליך  באמצע.   –

לימינו. שלום – באמצע30.
שמו"  וברוך  הוא  "ברוך  אומרים  הקהל  אין 
רצון"  יהי  "כן  ולא  השם,  את  הכוהנים  כשמזכירים 

וכדומה 31.
ברכת  של  המיוחד  בניגון  מנגנים  והכוהנים  הש"ץ 

כוהנים32. אין מנגנים בשם ה'.
יום-טוב  של  במוסף  כפיהם  נושאים  כשהכוהנים 
אומר הקהל "ריבונו של עולם..." – בשעה שהכוהנים 
מנגנים דווקא, אבל כשהכוהנים אומרים את התיבות, 
התיבה  לפני  הכוהנים  כשמנגנים  לשמוע.  צריך 
הצדיק".  עולם...  של  "רבונו  הקהל  אומר  "וישם", 
אלישע".  "ואם...   – "לך"  תיבת  לפני  כשמנגנים 
לטובה".  "וכשם...   – "שלום"  תיבת  לפני  כשמנגנים 
הציבור  מסיים  "שלום",  תיבת  אומרים  וכשהכוהנים 

"ותשמרני ותחנני ותרצני"33.
"אדיר במרום... " אומרים אחר עניית אמן, כשעדיין 

הטלית על הפנים31.
'קדיש  סיום  אחר  עד  הדוכן  על  נשארים  הכוהנים 
שיורדים  במקום  הרבי.  אצל  נהגו  וכך  תתקבל', 
הכוהנים לפני-כן, יש להימנע מלומר להם אז 'יישר-

כוח'34.

קידוש

הלכה  ’ציצית  בתשרי.  טו  יום',  ’היום   .58 עמ'  ח"א  לקוטי-דיבורים   (27
למעשה' פי"ב סכ"ז-כח וש"נ.

28) כדעה הראשונה בשו"ע אדמוה"ז סי' קכח סל"ו.
29) שם סעיף נח.

30) ’היום יום' ז' בסיוון (ועיי"ש טו תשרי בסופו), ’רשימות' חוברת קיד 
עמ' 26.

31) ספר-המנהגים עמ' 42.
הניגונים  ספר  האמצעי,  אדמו"ר  חסידי  של  ה'מקהלה'  ע"י  שנסדר   (32

ניגון כז.
33) ’היום יום', ספר-המנהגים ו'רשימות' שם.

34) ולברכם רק בהושטת-יד. ראה משנה-ברורה סי' קכח ס"ק ס. הרבי 
’ברוכים  לענות  נוהגים  והכוהנים  כוהן!',  ’יישר-כוח,  כוהן  כל  מברך  היה 

תהיו!'.

תשיב",  "אם  "ושמרו",  "אתקינו",  לדוד",  "מזמור   
ורק  בלחש.   – כן"  "על  "זכור",  סעודתא",  היא  "דא 
["אתקינו" דיום-טוב], "אלה מועדי", וברכות "בורא 
פרי הגפן" ו"לישב בסוכה" אומרים בקול35. המסובים 

מברכים "לישב בסוכה" אחרי ברכת "המוציא"14.

מנחה
קדיש.  חצי  לציון.  ובא  אשרי,  וקטורת.  וידבר   
בפרשת  וקוראים  ספר-תורה  מוציאים  תפילתי.  ואני 
 – [ב'והשיאנו'  יום-טוב  של  שמונה-עשרה  'ברכה'. 
אומרים כנדפס בעבר "שבת36 (ומועדי) קדשך"]. אין 

אומרים 'צדקתך'.

יום ראשון,
ט"ז בתשרי, א' דחול-המועד37

מוצאי שבת ויום טוב. 

ערבית
 אתה חוננתנו. יעלה ויבוא.

אם  חול-המועד:  תפילות  בכל   – לאומרו  שכח  אם 
נזכר קודם שאמר ה' של סיום הברכה – חוזר ואומר 
חוקיך",  "למדני  יסיים   – ה'  שאמר  לאחר  כסדר. 
ויתחיל 'יעלה ויבוא'. נזכר אחר הברכה קודם מודים 
אלא  "ותחזינה"  אומר  אינו  ובסיומו  שם,  אומרו   –
התחיל  כבר  אם  לך".  אנחנו  "מודים  בברכת  ממשיך 
לרצון'  'יהיו  סיים  כבר  אם  ל'רצה'.  חוזר   – 'מודים' 
ללא  התפילה,  לראש  חוזר  התפילה  –  שבסוף  השני 
"ה' שפתי תפתח". אם נזכר רק בזמן התפילה הבאה  

בקידוש  לעיל  הנסמן  וראה   .8 הערה   57 עמ'  ספר-המנהגים  ע"פ   (35
הלילה.

בספר- והאמור  גרונר.  רי"ל  הרה"ח  מסר  וכך  ספק.  ללא  נהוג  כן   (36
המנהגים עמ' 64 סוף הערה 39, כנראה נפלה בו איזו טה"ד.

צאת- לאחר  הנרות:  הדלקת  ותודיענו.  דיו"ט,  ערבית  חו"ל:  לבני  (37
בסוכה,  הקידוש  סדר  ו"שהחיינו".  ”של-יום-טוב"  ומברכים  הכוכבים, 
שחרית  תפילת  לפני  בסוכה.  לישב  זמן,  הבדלה,  נר,  קידוש,  יין,  הפעם: 
קורא כל אחד לעצמו את הפטרת היום (”ויקהלו" מלכים-א ח). בהוצאת 
ס"ת  ב'  מוציאים  וכו',  רבש"ע  פ"א,  מדות  י"ג  אומרים  בשחרית  ס"ת 
הב'  בספר  כדאתמול,  קדיש  חצי  כשב',  או  ’שור  עולים  לה'  וקוראים 
יהללו,  אשרי,  שלמה",  המלך  אל  ”ויקהלו  הפטרה  כדאתמול,  מפטיר 
השבת"  ”וביום  אומרים  (ואין  ”ומנחתם"   עשר",  ”ובחמשה  מוסף, 
ויבוא,  יעלה  חוננתנו,  אתה  יו"ט:  מוצאי  וכו'.  נשיאת-כפיים  ו"ישמחו"), 
”ויתן  אומרים  ואין  האש",  ו"מאורי  ”בשמים"  בלי  (כנ"ל,  בסוכה  הבדלה 
לך"). שחרית חוה"מ: הקריאה בתורה, וכן קרבנות היום במוסף – כנדפס 
שנים  ’ברכה'  הסדרה  העברת  ’רביעי'.  לאחרי  קדיש  חצי  בסידורים, 

מקרא ואחד תרגום – לכאורה (רק) בשבת שהיא ערב שמחת-תורה.
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[האנשים] לאכול כזית פת בסוכה. ואפילו ירד גשם, 
מקדשים בסוכה ומברכים 'לישב בסוכה' ו'שהחיינו', 
(ובשעת  בבית15  הסעודה  את  וגומרים  כזית  אוכלים 
בבית16).  הסעודה  לגמור  לכוון  יש  'המוציא'  ברכת 
בסוכה  לאכול  לשוב  יש  אחר-כך,  הגשם  פסק  ואם 
ולברך  בסוכה')  'לישב  שנית  לברך  (מבלי  פת  כזית 
שהוא  נראה  גשם  כשיורד  אם  בסוכה.  ברכת-המזון 

ייפסק אחרי שעה או שעתיים, צריך להמתין17.
אמנם מנהגנו שלא לצאת מהסוכה באמצע הסעודה 
גם כשיורד גשם, וגם במשך שאר ימי החג. במצב כזה 
נכנסים לסוכה, מקדשים ואוכלים בה ומברכים 'לישב 
בסוכה', ללא פקפוק, וגם מתוועדים18. וכן נהג הרבי.

מברכים 'לישב בסוכה' רק על לחם או מיני מזונות 
יותר מכביצה19 (כביצה: 54 סמ"ק). ומברכים תחילה 
שטועמים,  לפני  ואחר-כך,  'מזונות'  או  'המוציא' 

מברכים 'לישב בסוכה'20.
המהדרים – גם מים אינם שותים מחוץ לסוכה6.

אין מנהגנו לישון בסוכה21.
שהנכנס  נפסק,  הזקן22  רבינו  בשולחן-ערוך 
בסוכה'.  'לישב  מברך  וטיול",  ל"שינה  חברו  לסוכת 
קביעות,  זו  אם  ומסתפקים  קצר  לביקור  [והנכנסים 

משתדלים לכבדם במיני מזונות יותר מכביצה].
אין מנשקים את הסוכה בכניסה או ביציאה6.

על  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  דיבר  רבות  פעמים 
בחול-המועד  (ולנסוע  בבתי-כנסת  לבקר  המבצע 
השואבה  בית  בשמחת  לשמח  כדי  לערי-השדה) 
היתה  תשמ"א  משנת  החל  בכלל23.  החג  ושמחת 
ההוראה לערוך שמחה זו בחול-המועד "ברחובה של 

עיר", וברוב עם הדרת מלך.

שחרית
יום- של  שמונה-עשרה  בשבת.  לולב  נטילת  אין   

15) שו"ע אדמוה"ז סי' תרל"ט סי"ז-יח.
16) שו"ע אדמוה"ז סי' קעח ס"א.

17) עיין בנו"כ השו"ע סי' תרל"ט ס"ה.
18) ’אוצר' עמ' שב, עיי"ש.

19) שו"ע אדמוה"ז סי' תרל"ט סי"א.
20) שם סי' תרמ"ג ס"ד.

הלכה  ’שערי  ובלה"ק   ,211 עמ'  חכ"ט  בלקוטי-שיחות  בזה  הביאור   (21
ומנהג' או"ח ח"ב סי' רסח, וש"נ. ’התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 325. וראה 
יחס  נפחת  אם  ובפרט  ’מצטער',  משום  הטעם  (עיקר  שא  עמ'  ’אוצר' 

הקדושה לסוכה עקב השינה).
22) סי' תרל"ט סט"ז.

23) נסמנו ב'אוצר' עמ' שכו.

הלל  אומרים  הש"ץ  חזרת  אחר  שבת.  בהזכרת  טוב, 
שלם. לכל הדעות מברכים עליו בתחילה ובסוף, וגם 

ביחיד (וכן גם בימי חול-המועד ושמחת-תורה).
מהשלושה  אחד  כל  אחר  לה'"  "הודו  כופלים 
ביחיד.  וגם  חסדו",  לעולם  כי  נא...  "יאמר  פסוקים: 
עונה  והציבור24   " "הודו...  מקריא:  הש"ץ  דהיינו: 
בקול: "הודו", ואומרים בנחת "יאמר נא ישראל... "; 
עונה  והציבור   ," ישראל...  נא  "יאמר  מקריא:  הש"ץ 
בקול (והש"ץ עמו בנחת): "הודו... ", ואומרים בנחת 
נא  מקריא: "יאמרו  הש"ץ   ;" אהרן...  בית  נא  "יאמרו 
עמו  (והש"ץ  בקול  עונה  והציבור   ," אהרון...  בית 
יראי  נא  "יאמרו  בנחת  ואומרים   ," "הודו...  בנחת): 
ה'... "; הש"ץ מקריא: "יאמרו נא יראי ה'... ", והציבור 

עונה בקול (והש"ץ עמו בנחת): "הודו...".
אומרים  ו"אין  הבימה6,  את  מקיפין  אין  בשבת 

'הושענות' כלל" 25.
לדוד  שיר-של-יום,  תתקבל.  קדיש   – 'הלל'  אחר 

אורי, קדיש יתום.

קריאת התורה
י"ג  אומרים  אין  הארון  בפתיחת  הראת'.  'אתה   
"בריך  כרגיל:  אלא  ו"ריבונו-של-עולם",  מידות 
ספרי-תורה,  שני  מוציאים  ורחמים".  ישועה  שמיה... 
הראשון  בספר  וקוראים  הש"ץ,  מוליך  הראשון  את 
מניחים  כשב",  או  "שור  כב)  (ויקרא  עולים  לשבעה 
הגבהה  קדיש.  חצי  ואומרים  הבימה  על  שני  ספר 
כט)  (במדבר  השני  בספר  למפטיר  קוראים  וגלילה. 
דיום  הפטרה  וגלילה.  הגבהה  יום".  "ובחמישה-עשר 
ומזכירים  לה'",  בא  יום  "הנה  יד)  (זכריה  דסוכות  א' 
מי  פורקן,  יקום  ויום-טוב.  שבת  אחרונה  בברכה 
השני  ספר-התורה  את  נוטל  הש"ץ  אשרי.  שבירך, 
יום-טוב,  של  מוסף  קדיש.  חצי  'יהללו'.  ואומר 

בהזכרת שבת.

נשיאת כפיים
'כוהנים'26, הכול מכסים את פניהם   לאחר קריאת 

ל'  יום'  ב'היום  משמע  וכן  הרבי  של  בהגש"פ  כמ"ש  הש"ץ,  ולא  (24
בתשרי, ודלא כנדפס בספר-המנהגים עמ' 41 ומשם ב'אוצר', בגיליונות 
גיליון  תורה'  אהלי   – וביאורים  ’הערות  קובץ   – וכו'  בעבר  ’התקשרות' 

תתי"ט עמ' 73.
25) סידור אדמוה"ז.

26) הנהגת הרבי, כפר-חב"ד, גיליון 618, בשם קונטרס ’מלך ביופיו'. בלוח 
חג השבועות פורטו דיני ומנהגי נשיאת-כפיים.
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'כי יצפנני בֻסּכֹה'
בהתוועדויות שמחת בית השואבה שבהן השתתף במצוות חותנו, אורו 
הגדול של הרבי החל מתגלה לחסידים • דמותו הכבירה והענוותנית 

נחשפה ועמה הגאונות האדירה בכל מקצועות התורה וקדושתו הנשגבה 
• עדי ראייה שנכחו ברגעים הנדירים הללו במחיצת 'הרמ"ש' תיארו את 

רשמיהם מאותן שעות יקרות מפז

”יושב בסתר עליון"
תרפ"ט,  כסלו  בי"ד  חתונתם   לאחר  קצרה  תקופה 
התגוררו הרבי והרבנית בריגא, בסמיכות לכ"ק אדמו"ר 

מוהריי"צ נ"ע.
במשך השנים הבאות תרפ"ט-תש"א, בחר הרבי לגור 
בריחוק מקום ממרכז חסידות חב"ד (עד לשנת תרצ"ג 
עברו  מכן  ולאחר  בברלין,  והרבנית  הרבי  התגוררו 
להתגורר בפריז), כאשר מדי פעם הם מבקרים בחצר 
הרבי מוהריי"צ. הסיבה לכך הייתה, כפי הנראה, רצונו 
של הרבי להסתיר את עצמו ואת עבודתו בקודש מעיני 

קהל החסידים.
(נאספו  רבות  מעדויות  כיום  לנו  ידוע  זאת,  עם 
והובאו בהרחבה בספר 'ימי מלך') כי את מרבית שעות 
התורה  ללימוד  הרבי  הקדיש  האלה  בשנים  היממה 
בסדרת  ונדפסו  הכתב  על  העלה  אף  מחידושיו  (חלק 
ה'רשימות'), תוך שהוא מקיים צומות רבים והקפדות 

נדירות בכשרות.
של  הסוכות  חגי  על  לנו  הידוע  ייסקר  זו  ברשימה 
מתוך   – הדברים  מן  (חלק  הרבי  במחיצת  אלה  שנים 
בשלבי  המצויה  מלך'  'ימי  של  החדשה  המהדורה 

עריכה).

תשע שעות של גילויים
בית  'שמחת  התוועדויות  על  מספרים  ראיה  עדי 

השואבה'.
סיפר הרה"ח ר' מאיר בליז'ינסקי ע"ה (ימי מלך עמוד 
חתונתו  ומאז  מאוד,  ומופנם  שקט  היה  "הרבי   :(337
כי  מתוועד  אותו  לשמוע  והתמימים  אנ"ש  השתוקקו 

הבחינו בכך שהוא משהו מיוחד.
"בחודש תשרי תרצ"א שהיתי בריגא. באחד מלילות 
הרבי  כי  מוהריי"צ  הרבי  בחצר  התפרסם  הסוכות  חג 
כך   – ה]רמ"ש"  הרבי,  של  חתנו   =] איידים  (”דער 
הידיעה  השואבה.  בית  שמחת  לרגל  יתוועד  אז)  כונה 
אנ"ש  בין  רבה  שמחה  וגרמה  במהירות  אז  התפשטה 

והתמימים.
שעות  ישב  הרבי  אך  אדיר,  קור  אז  שרר  "בחוץ 
פה  הוא  כי  ראו  והכל  טעם,  בטוב  והתוועד  ארוכות 
חן  בהרחבה  אז  ביאר  הוא  השאר  בין  מרגליות.  מפיק 
מוהריי"צ,  אדמו"ר  כ"ק  חותנו,  של  מאמרו  את  ודעת 
שפתח  שנה,  אותה  של  הכיפורים  יום  במוצאי  שנאמר 
לתושיה'  כפלים  חכמה  תעלומות  לך  'ויגד  בפסוק 
כרך  קונטרסים  המאמרים  ספר  יו"ד,  בקונטרס  (נדפס 

א' עמודים 272-278)".
בית  שמחת  של  המיוחדת  ההתוועדות  של  טעמּה 
משתתפיה.  מפי  רבות  שנים  מש  לא  תרצ"ב  השואבה 
כך, למשל, היה מספר הרה"ח ר' משה אליהו גרליצקי 
ע"ה בערגה על אותה התוועדות שנמשכה תשע שעות 
ברציפות שבהן שפע הרבי ביאורים מכל חלקי התורה, 

נגלה וחסידות, פשט, רמז, דרוש וסוד.

”ברוך, אמור לחיים!"
בין  השואבה  בית  שמחת  של  נוספת  התוועדות  על 
השנים תרצ"ג-ט מסופר מפי עד ראיה (ימי מלך עמוד 

:(397
”התוועדות זו ערך הרבי על פי הוראת חותנו, הרבי 
ולקח  מלאות  כוסות  על  'לחיים'  אמר  הוא  מוהריי"צ. 
הרבה 'משקה'. בהתוועדות דיבר הרבי באריכות בענין 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי
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עבודתם של גרשון קהת ומררי, והרחיב את הביאור על 
פי מדרש, קבלה וחסידות.

של  המשפיע  אל  הרבי  פנה  ההתוועדות  "במהלך 
שהיה  (פוילישער),  פרידמן  ברוך  ר'  הרה"ח  הישיבה, 
'ברוך, אמור  חסיד אמיתי, מופשט מגשמיות, ואמר לו: 
הכירו,  לא  וגם  מהרבי  מבוגר  שהיה  המשפיע,  לחיים!'. 

לא התייחס כל כך לדברים.
שנושא  האחריות  אודות  באריכות  לדבר  החל  "הרבי 
חזר  דבריו  ובסיום  תמימים  בתומכי  משפיע  עצמו  על 
לא  שוב  המשפיע  לחיים!".  אמור  ”ברוך,  ואמר:  שוב 
התייחס לבקשתו. אז אמר הרבי: 'אני הנני מי שאני, אך 

אתה אמור לחיים!'. ואז עשה המשפיע כבקשתו...".

”ולכן מתקשרים ברבי – שהוא 
יורנו ונלכה באורחותיו"

בשנת  השואבה'  בית  'שמחת  התוועדות  שאת  בעוד 
על  הרבי  העלה  לא  הקודמת)  ברשימה  (ראה  תר"צ 
הכתב, הרי שאת זו של שנת תרצ"א זכינו והרבי העלה 
על הכתב באוצר רשימותיו ('רשימות' חוברות קטו-קיז) 
[ת] חול-המועד-סוכות  פרקים.  ”ראשי  הכותרת:  תחת 

רצ"א ריגא באולם צעירי-אגודת-ישראל".
להלן 'טעימה' מהרשימה: 

רצון,  הנפש:  ולבושי  כוחות  כל  על  מרמזת  הסוכה 
המילה  שכן,  ומעשה.  דיבור  ומחשבה  מדות,  מוחין, 
'סוכה' היא מלשון ראיה (כנאמר (מגילה יד, א): ”יסכה 
ושמע  ”הסכת  (מלשון  ושמיעה  ביפיה")  סוכין  שהכל   –
ישראל" (דברים כז, ט)), שהם שני אופנים בהבנה והשגה 

בשכל, כידוע. 
של סוכה הם 7 טפחים על  האורך והרוחב המינימלי 
7 טפחים – כנגד 7 מדות; גובהה המקסימלי של הסוכה 
הרצון,  על  הרומז  כתר,  תיבת  ראש  כ'   – אמה  כ'  הוא 
וצורת הסוכה יכולה להיות שתי דפנות מחוברות ודופן 
ודיבור  מחשבה  על  המרמזות   – מהן  המנותקת  נוספת 

כאשר כוח המעשה המנותק מהם.
והעניין בזה – שמצוות סוכה היא באופן שהאדם נכנס 
בתוך הסוכה בכל בחינותיו ולכן גם בסוכה נמצאים כל 

עניני האדם, כאמור.
ביכולת  שאין  כאלו  ענינים  ישנם  זה  כל  אחר  ”אך 
גם  עצמו,  בכח  אליהם  להגיע  שיהיה,  מי  יהיה  האדם, 
בבחינה היותר גבוה שלו – כתר... ולכן מתקשרים ברבי 

– שהוא יורנו ונלכה באורחותיו".
כמובא  בהרחבה,  מבאר  הרשימה  של  נוסף  חלק 
הרבי  של  מאמרו  את  בליז'ינסקי,  מאיר  ר'  מדברי  לעיל 

מוהריי"צ נ"ע, אלא שקצרה היריעה.  

*

תרצ"ב.  השואבה  בית  ”שמחת  ההתוועדות  את  גם 
('רשימות'  הכתב  על  העלה  שהרבי  זכינו  אטוואצק" 
בית- ”שמחת   - תרצ"ג  שנת  של  זו  את  וגם  ז'),  חוברת 

(מקצתו)"  הישיבה.  באולם  ריגא.  [תר]צ"ג  השואבה 
(”רשימות" חוברת טו).

הן  ותרצ"ג,  תרצ"ב  של  ההתוועדויות,  רשימות  שתי 
רשימות ארוכות במיוחד הגדושות בביאורים רבים.

מעניין, שאת הרשימה של תרצ"ב פתח הרבי בסיפור 
נוסף.  בסיפור  אותה  סיים  וגם  מוהריי"צ  מהרבי  ששמע 
הרשימות עצמן כוללות שפע של ביאורים בכל מקצועות 
התורה, פשט רמז דרוש וסוד משולבים יחדיו. בין השאר 
מצוות  של  עניינה  על  תרצ"ב  ברשימת  הרבי  הרחיב 

'הקהל', שכן אותה שנה הייתה שנת ”הקהל".
לימוד  היה  תרצ"ג  בשנת  בהתוועדות  המרכזי  הנושא 
התורה מתוך התבטלות לקדוש-ברוך-הוא נותן התורה. 
כבסיס לנושא של לימוד תורה מתוך התבטלות מפרש 
להוצאת  תורה  תלמוד  ”מבטלין  חז"ל  מאמר  את  הרבי 

המת ולהכנסת כלה" - ”מבטלין" תרתי משמע:
הִלמוד  להיות  ש"צריך  ביטול",  מלשון  ”מבטלין  א) 

בִבטול והנחת עצמותו".
בכך  הוא  ביטול  מתוך  הוא  שלימודו  וההוכחה  ב) 
בההשכלה  ומתענג  שנהנה  אף  תורה  תלמוד  ש"מבטל 
והשגה שבזה, גם קורין לו על זה 'חכם' ו'רבי', ובכל זה 

מבטלה לעשיית מצוה".

נתיב דקיק
כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, שכנראה הגיעו לאוזניו מדברי 
חתנו, ביקשֹו לחזור בפניו על הדברים שאמר ואף הסכים 
במילים  ביומנו  הרבי  זאת  מתאר  כך  עליהם.  ידו  וסמך 

קצרות:
ראשי  שאלתו,  עפ"י  ִסַּפְרִּתי,  המועד  דחול  ד'  יום  בוקר 

פרקים ממה שאמרתי באולם הישיבה. אמר:
אלא  מ"מ]   - רז"ל  מאמרי  [לפרש  זה  הי[ה]  לפנים 
בנתיב  וילך  זו,  דרך  לו  לקח  ע[דן]  נ[שמתו]  שאד[מו"ר] 

דקיק, נתיב הל"ב, שעליו איתא בזהר ”נתיב דקיק".
ביותר  הנעלות  הדרגות  אחת  על  מרמזים  אלו  דברים 
דרגא  אליה,  מגיעים  מעטים  רק  אשר  התורה  בלימוד 

עליה אומר הזהר אשר ”נתיב לא ידע עיט". 

 ”טוב הדבר שאמרת"
וחידושיו  מהגיגיו  הרבה  לאביו  לשלוח  נהג  הרבי 
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת-קודש, חג הסוכות

ט"ו בתשרי 

ערב שבת קודש
בפעם  להדליק  הבנות  שיתחילו  ונכון  כדאי 
על  גם  'שהחיינו'  יברכו  שאז  ביום-טוב,  הראשונה 

התחלת קיום מצוות הדלקת נר שבת ויום-טוב1. 
הרשום  מזמן  יאוחר  (לא  בזמנה  נרות  הדלקת 

בלוחות).
ולפחות  בסוכה2,  הנרות  את  מדליקים  אפשר,  אם 

במקום שיראו אותו בעת הקידוש3.
טוב',  יום  ושל  שבת  של  נר  'להדליק  מברכים: 

ו'שהחיינו'.
מנחה. אומרים 'הודו' ו'פתח אליהו' – כבכל ערב-

שבת-קודש4.

ליל שבת קודש
וממשיכים  לדוד",  מתחילים "מזמור  שבת.  קבלת

כבכל שבת 5.
בפיוט "לכה דודי" אומרים "גם בשמחה ובצהלה" 

ואין אומרים "ברינה"5.
הסדר בתפילת ערבית: כגוונא, חצי קדיש, ברכו, 
ברכת  ויכולו,  שבת.  בהזכרת  יום-טוב,  של  ערבית 
קדיש,  חצי  לדוד,  מזמור  שלם.  קדיש  שבע,  מעין 

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

טוב (ואפילו אם חל בשבת) 6.
מימי  אחד  בכל  לשתות  יום-טוב,  שמחת  ממצוות 

5) ספר-המנהגים עמ' 26.
6) שם, מנהגי חג הסוכות.

החג רביעית יין 7. אך אפשר לצאת ידי חובה בשתיית 
בזה.  לצאת  (כשמכוונים  הקידוש  מכוס  הרביעית 

ואפשר גם בלילה)8. 

סדר הקידוש
חיל",  "אשת  עליכם",  "שלום  בלחש:  אומרים 
"מזמור לדוד", "דא היא סעודתא", 'אתקינו' דשבת, 
ואחר-כך אומרים בקול: "אתקינו" (דיום-טוב) "יום 
השישי. ויכולו", "בורא פרי הגפן", "אשר בחר בנו", 

"לישב בסוכה", ו"שהחיינו"9.
קודם שהיה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו מברך 'לישב 

בסוכה', היה מביט בסכך10.
לא   – הנרות  הדלקת  בשעת  'שהחיינו'  שבירך  מי 
שבסוכה,  בקידוש  'שהחיינו'  ברכת  עתה.  יברכנה 
בה11,  הישיבה  מצוות  ועל  עשייתה  על  גם  עולה 
ולכאורה יש לכוון על כך בשעת הברכה, הן המקדש 
'שהחיינו'  (בטעות)  שבירך  איש  השומעים.  והן 
בהדלקת הנרות, אם הדליקן חוץ לסוכה, יכוון לצאת 

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

בדבש, אבל על השולחן שמים גם מלח12.
ברכת  אחרי  בסוכה"  "לישב  מברכים  המסובים 

"המוציא" (וכן ביום) 13.
בכל-זאת  הסוכה,  מן  פטורות  שנשים  אף-על-פי 

אינן נמנעות מלאכול בה ולברך 'לישב בסוכה'14.
חייבים  חג-הסוכות  של  הראשון  בלילה  מדינא, 

7) שו"ע אדמוה"ז סי' תקכ"ט ס"ז (לשתות יין). תו"א מגילת אסתר צט,ג 
(רביעית).

9) ע"פ ספר-המנהגים, עמ' 56 והגש"פ של הרבי.
התיבות  לפני  הברכה,  בסיום  זאת  שעשה  וי"א  רצט.  ס"ע  ’אוצר'   (10

’לישב בסוכה' (’התקשרות' גיליון תקל"ז עמ' 14).
11) שו"ע אדמוה"ז סי' תרמ"א ס"א. וראה שלחן המלך שם.

12) ראה שו"ע אדמוה"ז סי' קסז ס"ח, וכף החיים סי' תקפ"ג ס"ק ד.
אומרים  הם  שאין  כיוון  ס"ג-ד),  תרמ"ג  סי'  (אדמוה"ז  השו"ע  כדין   (13

קידוש היום, ואף אינם שותים יין כשיעור קביעות סעודה.
14) שו"ע אדמוה"ז סי' תרמ ס"ב. ’אוצר' עמ' ש.
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ממלאי מקומם.
והעיקר – להוסיף בשמחת בית השואבה בהתפשטות 
למעלה ממדידה והגבלה, גם עם עצמו, וגם להשפיע 
על אחרים "טופח על מנת להטפיח" ובמיוחד בעמדנו 
והניסים  הגאולה,  נס  שהוא  הנס  ועיקר  ניסים  בשנת 
שהיו לפני זה יהיו לאחרי זה. זה מתחיל בעיקר על ידי 
שכל אחד מתנהג באופן של 'נס' לגבי מעמדו ומצבו 
שלפני זה, שעל-ידי-זה יתנהג הקב"ה עמנו באופן של 
צדקנו  משיח  לביאת   – נעלה  למצב  אותנו  יגביה  נס 
של  ומצב  במעמד  מישראל  ואחד  אחד  כל  יהיה  שאז 
העמים",  מכל  בחרתנו  "אתה  לנגן)  הרבי  החל  (וכאן 

והקהל המשיך ביתר שאת ויתר עוז. 
עודד  ושוב  השירה  להגברת  ידו  את  הניף  הרבי 
770 של  המחזה  את  הזכיר  זה  הנ"ל.  הילדים  לעבר 

לאחר ההקפות בשמחת תורה.
אחרי סעודת החג, אנשים נשים וטף יצאו לרחובות 
אתמול  על  בהוספה  בריקודים  והחלו  הייטס  קראון 
בכמות ואיכות כהוראת הרבי בשיחה. במשך זמן חלק 

רקדו בחוץ על שדרת איסטרן פארקווי מול 770.

יום ב' דחג הסוכות

מיוחדים  כרטיסים  חילקו  בבוקר   6:30 בשעה 
הרבי,  של  המינים  ד'  על  לברך  התור  עבור  לקהל 
כשהראשונים היו אלו שנשארו לרקוד עד אור הבוקר.

בשעה 8:05 יצא הרבי לסוכתו עם הלולב והאתרוג 
בידו לברך עליהם וספר הרמב"ם בידו, ולאחר מספר 
מאיר  להר'  ומסר  הסוכה  בפתח  ועמד  יצא  דקות 

הארליג את הלולב שייתן לרבים לברך עליו.
הרמב"ם  כשספר  לחדרו  נכנס  לערך   9:45 בשעה 
ועודד  שחרית  לתפילת  נכנס   10:00 בשעה  בידו. 
הארליג  מאיר  הר'  הש"ץ  חזרת  באמצע  השירה.  את 
הנהן  והרבי  הסטענדר,  על  והניחו  הלולב  את  החזיר 

לו בראשו לאות תודה.
ירד  הש"ץ,  של  המוספין  אמירת  לאחר  במוסף, 
לברכת  לדוכן  לעלות  לכוהנים  לאפשר  כדי  למטה 
חזר  שעלה  לפני   – הכוהנים  ברכת  ואחרי  כהנים, 

למקומו – אמר יישר כוח לכל אחד מהכוהנים.
בחזרת  ב-17:45.  כבאתמול  הייתה  מנחה  תפילת 
הסתובב  הרבי  בחרתנו"  "אתה  שר  כשהקהל  הש"ץ 

לעבר הילדים הנ"ל וכן לקהל, ועודד חזק בידו.

ערך  קעלער  יהודה  הר'  ערבית  תפילת  לאחר 
הבדלה מתוך סוכה שנבנתה בקצה בית הכנסת מבחוץ 
במיוחד לכך. בשעת ההבדלה היה ניכר על פניו הק' 
ההבדלה  סיום  אחרי  רוח.  קורת  של  חיוך  הרבי  של 
והחל  ל'סטענדר'  הרבי  פנה  היין  על  אחרונה  וברכה 

לומר שיחה.
הרבי פתח ואמר שלכל לראש מסתמא יכריז הגבאי 
כיוון  זאת,  לעשות  יכול  לא  שאני  "כיוון  מועד'  'גוט 
שלא עשיתי הבדלה. הגבאי הכריז 'גוט מועד' והרבי 

התחיל לנגן 'ושמחת'.
לאחר מכן דיבר על כך שיש להוסיף בשמחת בית 
כיוון  הקודמים,  מהימים  יותר  זה  בלילה  השואבה 
"בתלת  ואם  הסוכות,  דחג  ג'  בליל  נמצאים  שכעת 
על-אחת-כמה-וכמה   הדברים,  בכל  חזקה"  הוי  זימני 
ובפרט  שמחתנו',  'זמן  שהוא  הסוכות  בחג  שמדובר 
ראה  שלא  "מי  אמרו  שעליה  השואבה  בית  בשמחת 
(שרק  מימיו"  שמחה  ראה  לא  השואבה  בית  שמחת 
ולהבין  לראות  יוכל  השואבה  בית  שמחת  את  הרואה 

מהי שמחה).
בהמשך דיבר על האושפיזין של היום – יעקב אבינו 
הזוהר  לגבי  התורה  שפנימיות  שמכיוון  הזקן,  ורבנו 
אינה דבר נוסף אלא כמו תורה שבעל-פה לגבי תורה 
בין  משותפת  נקודה  שיש  להיות  חייב  לכן  שבכתב, 
האושפיזין שכתובים בזוהר - יעקב אבינו לאושפיזין 
הדגשה  מצינו  שבשניהם  הזקן,  רבנו   – החסידיים 
מיוחדת בנוגע לתורה – על יעקב אבינו נאמר "ויקם 
הזקן  ואדמו"ר  בישראל",  שם  ותורה  ביעקב  עדות 

חיבר את השלחן ערוך.
בלימוד  להוסיף  יש  השמחה)  לעניין  (בנוסף  ולכן 
התורה ובמיוחד הוספה בלימוד תורתם של האושפיזין 
בלילה זה, כנ"ל, וזהו גם מתאים לשמחת בית השואבה 

ששאבו מים ו"אין מים אלא תורה".
"והוראה נוספת השייכת בעיקר ל'שלוחים' שנוסעים 
בלילה זה ובימים שלאחר מכן כדי לחגוג שמחת בית 
ממקום  שלוחים  בתור  האפשרי  מקום  בכל  השואבה 
להדגיש  שעליהם  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק  של  מרכזי 
להם  תגרום  לא  מרכזי,  ממקום  אליהם  שהנסיעה 
להם  שיסבירו  ידי  על  וזאת  הרוח,  ונמיכות  חלישות 
אותיות  ריבוא  שישים  יש  תיבות  ראשי  ש"ישראל 
לתורה", וכשם שכל אות בספר תורה נוגעת לכשרות 
כל הספר תורה עד"ז כאו"א מישראל נוגע ל"כשרותם" 

ושלימותם של כל ישראל.
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הפעם,  גם  נהג  כך  קבוע.  באופן  עליהם  עמו  ולדון 
כאשר העלה בפני אביו כמה קושיות וספיקות בדברים 
שאמר בהתוועדות זו. כך אנו קוראים באגרתו של האב, 

שנכתבה ככל הנראה בקשר להתוועדות זו:
וָעצמה  כח  השי"ת  לך  ויתן  שאמרת...  הדבר  ”טוב 
בני  חכם  ואם  תורה,  של  לאמתתה  שתחדש  והצלחה 
במסיבה  שהיית  מה  לענג  לי  והי'  אני,  גם  לבי  ישמח 
ידים  וטהור  ונכונים,  טובים  דברים  ואמרת  בשמחה 

יוסיף אומץ גם על להבא".
לעצמו  הרבי  רשם  תרצ"ה  השואבה  בית  בשמחת 
תוכן של 'הדרן' על סיום מסכת ביצה, תוך שהוא מבאר 
התורה  פנימיות  פי  על  המסכת  שבסיום  הסוגיה  את 

(”רשימות" חוברת כג).
הכותרת  את  נושאת  הסוכות  חג  על  נוספת  רשימה 
”סוכות תרצ"ו. מקצתו בביהכנ"ס" (”רשימות" חוברות 
סו, מח). נראה שאת חג הסוכות של שנת תרצ"ו עשה 
הרבי בפריז, ואת הדברים נשא בדברותיו בבית הכנסת 

בפריז.
רשימה נוספת מ"שמחת בית השואבה, תש"ב" מצוייה 
בידינו ('רשימות' חוברת סב), אלא שבסוכות תש"ב כבר 
הברית.  בארצות  התחתון",  כדור  ב"חצי  הרבי  התגורר 
של  הבא  בחלק  תש"ב-תש"י,  בשנים  אלה,  התוועדויות 

רשימותינו שיבוא בהזדמנות אחרת בעז"ה.

הידור במצוות במסירות נפש
התמונה  על  שנים  כעבור  גם  לספר  זכרו  פריז  יהוֵדי 
שנצרבה בזכרונם, כאשר הרבי נשא בידיו כמות גדולה 
של סכך בערב חג הסוכות, כפי מנהגנו להרבות בסכך 

(ימי מלך עמוד 461).
בחודש תשרי תש"א (ימי מלך עמוד 520), בעיצומם 
הרב  אל  הרבי  ניגש  השנייה,  העולם  מלחמת  ימי  של 
יחד  לברר  והחל  עת)  באותה  פריז  (אב"ד  רובינשטיין 
איתו את אפשרויות ההיתר ומידת החובה של מסירות 
כדרכו  בפרט.  מצווה  והידור  בכלל  מצווה  על  נפש 
לכאן  וראיות  מקורות  של  שפע  הרבי  שטח  בקודש 

ולכאן, ובסיום נראה הדבר כבלתי מוכרע.
לאי  לב  שם  רובינשטיין  הרב  הקרובים  בימים   
ימים  מספר  שכעבור  עד  בשטח,  הרבי  של  הימצאותו 
קורנות  כשפניו  רובינשטיין  הרב  אצל  הרבי  הופיע 
כזוהר החמה ובידיו שני אתרוגים מהודרים, האחד – שי 

להרב רובינשטיין.
עבר  אל  בדרכים-לא-דרכים  נסע  הרבי  כי  מסתבר, 
איטליה,  גבול  ליד  המלחמה,  לקווי  הקרובים  המטעים 

מהודרים  אתרוגים  רב,  עצמי  סיכון  תוך  השיג,  שם 
לקיום מצוות נטילת ד' מינים.

בדברו על מסירות-נפש  זו, כעבור שנים, אמר הרב 
העובדה  היא  מזו  גדולה  נפש  "מסירות  רובינשטיין: 
שלמען טובת כלל ישראל ניאות הרבי, בסופו של דבר, 
לצאת מהתבודדותו ולוותר על סיפוקו הרוחני, על מנת 

לשמש כרבם של ישראל...".

”ראויין כל ישראל 
לישב בסוכה אחת"

אותם  אירח  שהרבי  שזכו  סיפרו  יהודים  מספר 
עדות  עמוד 461-462).  מלך  ימי  (ראה  בפריז  בסוכתו 
מצוייה  בפריז  ע"ה  והרבנית  הרבי  מחיי  ומרתקת  חיה 
בסיפורו של צבי שפר בביטאון 'למרחב' (עיתון שהופיע 
מלך'  ('ימי  כלשונו  אותו  מביאים  אנו  ישראל).  בארץ 

עמודים 456-460):
”היה זה בפריז, בתקופה שבין עליית היטלר לשלטון 
תדמה  אל  סטודנט.  הייתי  העולם.  מלחמת  פרוץ  לבין 
לא  הפרוטה  האורות.  בעיר  חיים'  ש'עשיתי  בנפשך 

הייתה מצויה בכיסי...
מצוות  לקיים  שרציתי  מובן  הסוכות,  חג  "...כשהגיע 
בשבילי  ברם,  היא:  קלה'  'מצוה  כאמור,  הרי,  סוכה; 
בפריז לא היה זה קל כלל וכלל; כסף לאכול במסעדה 
גרתי  ציבורית.  לסוכה  להזדקק  עלי  והיה  לי,  היה  לא 
של  כנסת  בית  היה  ממלוני  רחוק  לא  הלטיני.  ברובע 
זו  לסוכה  סוכה.  ולידו  מזרח-אירופה,  יוצאי  יהודים, 

הייתי מביא איתי אוכל.
ועוד  אנכי,  חסידית  ממשפחה  נצר  לך,  "...כידוע 
יותר ממה שהיו חשובות לי מצוות ממש היו יקרים לי 
המנהגים החסידיים של בית אבא. אחד מהם היה אכילה 
בסוכה ביום שמיני עצרת (זכור לך בודאי שבחוץ לארץ 
לחוד).  תורה  ושמחת  לחוד  עצרת  שמיני  חג,  ימי  שני 
ימי  בשבעת  מסתפקים  וה'אשכנזים'  ה'מתנגדים'  ואילו 

סוכה כמצווה בתורת משה. 
"לרוע מזלי, בית הכנסת שעל יד סוכתי של 'מתנגדים' 
היה, ונודע לי שבשמיני עצרת תהא הסוכה סגורה, וכל 
סוכה  עם  מסעדה  גם  לשווא.  היו  לפתחה  הפצרותי 
הקשיים  שנערמו  במידה  בסביבתי.  מצויה  הייתה  לא 
בדרכי, באותה מידה גדל רצוני לאכול בסוכה בשמיני 
מצאתי  לא  ועדיין  הזה  היום  ובהתקרב  דווקא,  עצרת 
והתהלכתי  רוחי  נפלה  נפשי,  בו  שחשקה  למה  פתרון 
קדור ועצוב. במצב רוח זה פגשתי במקרה את מנדל ש. 

ומאז נתחזקה אמונתי בהשגחה פרטית.
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ירא שמים בגלוי ובסתר
ומיוחד  במינו  יחיד  היה;  בפריז  הוא  גם  ש.  ”מענדל 
נראה  אי-פעם  אם  מסופקני  הטובים.  המובנים  בכל 
אחר,  מקום  בכל  או  בפריז,  האולפנה  מבתי  באחד 
רבי  היה,  אדמו"ר  של  חתנו  מענדל.  של  מסוגו  אברך 
מפורסם וידוע, עם חסידים הרבה. היו בחצר הרבי שלא 
הביטו בעין יפה על שאיפותיו של האברך ללמוד חכמה 
'חיצונית' בעיר הבירה של אירופה; ואילו הוא לא שת 
קבועה  עולם  והשקפת  היה  חזק  אופי  בעל  לכך,  ליבו 
לו,  בא  אמונה  מחוסר  לא  לדעת  והצמאון  לו.  וסדורה 
בש"ס  בקי  מענדל,  ר'  היה  אמונה  בעל  הוא,  נהפוך 
ובפוסקים, בזוהר ובתניא, ירא שמים בגלוי ובסתר, וכל 

חייו קודש לעבודת הבורא. 
"סבור היה, כמוהו כרמב"ם, שייטיב לעבוד את קונו 
אם ירכוש לו גם השכלה כללית, ובעקביות המאפיינת 
אותו הגשים את מטרתו ואחר טלטולים בערים אחדות 

הגיע לפריז, שם למד הנדסה ופיזיקה.
"בטוחני שגם בבחירת מקצוע זה דווקא, היה מושפע 
לא  בפריז  חייו  באמונה,  הקשורים  שיקולים  על-ידי 
מחייו  האולפנה,  בבית  ללמודים  פרט  במאומה,  נבדלו 
בבית. לא קסמו לו מקומות העינוג והבידור; רגלו לא 
דרכה על סף תיאטרון, קולנוע ומכל שכן לא קברט, לא 
כולו,  היום  כל  אצלו  לתורה;  עתים  יקבע  כמותו  אדם 
שהוא  אלא  לתורה,  קודש  היה  מהלילה,  גדול  וחלק 
תואר  יפה  ופיזיקה,  הנדסה  ללימודי  גם  עתים  קבע 
זקן  עטורי  חיוורים,  מעודנים,  פנים  בעל  רוח,  ואציל 

שמספריים לא נגעו בו.

אור ליהודים
אותן  כל  במשך  כך  על  וחזרתי  אז,  אומר  ”הייתי 
בפריז  מענדל  של  שחייו  מאז,  שחלפו  הרבות  השנים 
וחתניהם  שבניהם  הרבותא  מה  השם.  קידוש  עם  גבלו 
בדרך  הולכים  שולחנם,  על  הסמוכים  אדמו"רים  של 
הישר? אלא מה יעשו? רוב האנשים קונפורמיסטים ולא 
פורצי גדר ומה פלא שנוהגים גם אלה, הבנים והחתנים, 

בהתאם למקובל בסביבתם. 
קטן  בחדר  בפריז,  אשתו  עם  החי  סטודנט  "ואילו 
שברובע בלטיני, והנוהג כרבי או כל"ו-ניק, זה מעורר 
כבוד, הערצה, התפעלות, אדם כזה הוא 'אור ליהודים', 
מוחשת  הוכחה  ומופת,  סמל  בעיני  לפחות  היה  כך 
שחיים יהודיים שלמים ואפילו עילאיים, אינם קשורים, 
אפשריים  אם  כי  מסורתית,  בסביבה  ולא  בעיירה  לא 

גם... בפריז. 
ומאז  משותפים,  מכרים  אצל  מנדל  ר'  את  "הכרתי 

היינו נפגשים לעתים שם או ברחוב ומחליפים דברים. 
ידידות לא צמחה בינינו, איזו הילה של קדושה ואצילות 
עטפה את האיש אשר מנעה אינטימיות, אם כי התנהג 

בפשטות, הצניע לכת ולא הראה כל 'עליונות'.
שאל  סוכות,  המועד  בחול  יום,  באותו  ”כשפגשתיו 
לו  וסיפרתי  דיכאוני  על  תימהון  הביע  לשלומי,  אותי 
סוכה  לי  הקימותי  ואמר:  קמעא  הרהר  בלבי.  אשר  את 
הודיתי  עצרת.  בשמיני  אורחי  תהיה  אם  אשמח  קטנה, 
על ההזמנה אך היססתי לקבלה, כי ידוע ידעתי שבמשק 
אורח  מהווה  בפריז,  ואשתו  סטודנט  של  הצנוע  הבית 
כי  ואם  הרפה,  לא  מנדל  ר'  אך  בעיה,  צהרים  לארוחת 
באזני  הזמנתו  נשמעה  ובנימוס,  באדיבות  דיבר  כדרכו 

כמין ציווי וקיבלתיה. לעולם לא הצטערתי על כך.

גם כל האושפיזין באו לבקר...
”במצב רוח מרומם הגעתי למלונו של מנדל ש. ללא 
לחלון  צמודה  הבית,  בחצר  הסוכה  את  מצאתי  קושי 
חדרו שבקומת הקרקע. הסוכה היתה קטנה מאוד, ממש 

ד' על ד', ובה שני מקומות בלבד.
מנדל  ר'  של  מרעייתו  מנעה  שהזמנתי  "הבינותי 
נבוך  הייתי  בעלה.  עם  יחד  החג  סעודת  את  לסעוד 
לפזרה,  הצליח  מנדל  ר'  אך  מבוכתי,  את  הסתרתי  ולא 
בדברי נימוסין מקובלים, מהולים בדברי תורה, אף הם 
'מקובלים'. ומיד שוב הייתה הרגשתי טובה עלי. "רואה 
אני לפני את דמותו של מנדל כאילו היה זה רק אתמול, 
בגד  אם  כי  ארוכה,  קפוטה  לא  משי,  בגדי  לבוש  היה 
עד לברכיים, גזור לפי האופנה שהיתה קיימת בתחילת 
המאה לבגדי גברים, פעם הסביר לי שבשבת ומועד יש 
ללבוש משי, זה העיקר והצורה של הבגד אינה חשובה. 
הסוכה  את  מילא  והאור  מיוחד  באור  קרנו  "פניו 
לי כאילו  נדמה  היה  והנקיה, ופתאום  הצנועה  הקטנה, 
הופכת  והסוכה  ומתרחבים  הסוכה  קירות  הולכים 
להיכל מפואר. מולי יושב ר' מנדל, ופיו מפיק מרגליות 
וממעלה לו מרחפות דמויותיהם של שבעת האושפיזין, 
הסוכות  ימי  משבעת  אחד  בכל  אורח  מהם  אחד  שכל 
בסוכותיהם של יהודים, כל יום – צדיק אחר, ואילו ביום 
מנדל  ר'  של  בסוכתו  לבקר  כולם  נתפנו  עצרת  שמיני 

ולהנות משיחו ומשיגו.
”שעה ארוכה ישבנו בסוכה, לא אזכור את תוכן דבריו, 
אך לעולם לא אשכח את התרוממות הרוח והנפש, את 
מנת  שהיו  האמיתית,  החג  שמחת  את  העמוק,  העונג 
חלקי באותה שמיני עצרת, בסוכתו של ר' מנדל ברובע 

הלטיני של פריז".
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כל הדרך. כשהגיע לסוף הסוכה עלה לסטענדר והחל 
שהגיעו  האורחים  עבור  במיוחד  קצרה  שיחה  נושא 

לחצרות קודשינו מכל רחבי תבל, כבכל שנה.
שכיוון  כך  על  דיבר  השיחה  של  הראשון  בחלקה 
שנמצאים כעת במקום חדש, אזי אין מספיקה ההכרזה 
של "גוט שבת גוט יו"ט" שהכריזו בתוך בית הכנסת, 
אתם  "ואם  נוספת.  פעם  כעת  להזכיר  צריכים  אלא 
שאת  חובה,  ידי  אתכם  להוציא  אצטרך   – תשתקו 
העולם,  כל  של  רבתי  אסיפה  ותעשו  עשיתי,  כבר  זה 
אנשים נשים וטף, ותחליטו בתוך שאר ההחלטות האם 

להכריז את ההכרזה הנ"ל...".
היום  של  האושפיזין  את  הזכיר  השיחה,  בהמשך 
אורחים  בהכנסת  במיוחד  שעסק  אבינו,  אברהם   –
צדק  בעשיית  ויוסיף  בדרכיו  ילך  אחד  שכל  ידי  ועל 
וחסד, זה יגרום שהקב"ה יעשה איתנו צדקה ויביא את 

הגאולה.
הבאת  את  לפעול  בכוחו  איך   – יהודי  ישאל  ואם 
הוא  זה  על  המענה  ממש?  ומיד  תיכף  המשיח 
שכל  הבעש"ט,  היום,  של  החסידי  מהאושפיזין 
התנהגותו הייתה באופן של "ַא בעל שםסק'ע הנהגה" 
למעלה מדרך הטבע, וכך גם לכל אחד יש את בחינת 
מדרך  למעלה  להתנהג  בכוחו  ולכן  שבו  הבעש"ט 

הטבע.
בסיום השיחה אמר הקהל בקול רם "גוט שבת גוט 
הקהל  פעם.  בכל  בידו  עודד  והרבי  פעמים,  ג'  יו"ט" 

המשיך בניגון שמח"ת.
יצאו  ואנ"ש  התמימים  קהל  החג  סעודת  לאחר 
קינגסטון  ברחוב  בעיקר  הייטס',  'קראון  לרחובות 
פינת מונטגומרי. המשטרה חסמה את הרחובות הנ"ל 
נלהבים  בריקודים  יצא  והקהל  רכב,  כלי  לתנועת 

שנמשכו כל הלילה.

יום א' דחג הסוכות

יתוועד  אולי  שחשבו  כאלה  היו  הבוקר  במשך 
הרבי בשבת זו כפי שהיה בשבת קודש יום א' דראש 
על  הגבאי  ידי  על  הוכרז  התפילה  אחר  אבל  השנה, 
כבר  מנחה  תפילת  לקראת  ב-17:45.  מנחה  תפילת 
מיהר הקהל לתפוס מקום לשיחה שתהיה אחר תפילת 

מעריב.
לאחר תפילת ערבית הכריז הגבאי לעבר כל הקהל 
של  בשיחות  הרבי  כהוראת  יו"ט",  "גוט  פעמים  ג' 

אתמול והקהל ענה אחריו. הרבי חייך והחל באמירת 
השיחה.

ישראל  מנהג  שזהו  ואמר  השיחה  את  פתח  הרבי 
שעל כל דבר שרואים יש להוסיף הגהה והערה, ולכן 
גם בנוגע להכרזתו של הגבאי יש להעיר שצריך לנגן 
שנהגו  כמו  בזה  וכיוצא  בחגיך"  "ושמחת  הניגון  את 

אתמול לאחרי ההכרזה.
הרבי החל לנגן "ושמחת" ועודד בידו ובפרט לעבר 

הילדים הנ"ל.
לאחר מכן המשיך בשיחה ותבע שוב ושוב לשמוח 
מהשמחה  יותר  השני  בלילה  השואבה  בית  בשמחת 
בקודש.  לכלל הידוע מעלין  בהתאם  בלילה הראשון, 
ובפרט כשהמדובר בשמחת בית השואבה, עליה נאמר 
שמחה  ראה  לא  השואבה  בית  שמחת  ראה  שלא  "מי 

מימיו":
לא  הראשון  שבלילה  שמועה  אלי  שהגיעה  "בפרט 
רקדו מספיק עד שבאופן שהרחוב עצמו ירקוד, ויהי 
אם  אף  אך  אמיתית,  אינה  זו  ששמועה  שיתגלה  רצון 
היא נכונה הרי אף פעם לא מאוחר, ואפשר להשלים 
עצמו  שהוא  כך  כדי  עד  הזה  בלילה  השמחה  את 
לולב   – מזו  ויתירה  השואבה,  בית  בשמחת  יתנענע 
מדי  יותר  לנענע  אפשר  אי  אותו,  שמנענעים  למרות 
כיון שיכולים העלים שלו להיפרד ועלול להיפסל, אך 
ממדידה  למעלה  שצריך,  כפי  להתנענע  צריך  יהודי 

והגבלה...
סעודת  לאכול  שצריך  בזמן  הגבלות  שישנן  "ואף 
הבשר  מאכילת  להמעיט  אפשר  הרי  וכו'  יום-טוב 
בדיבור  למעט  והעיקר  היין...  משתיית  ואף  והדגים 
און  ריידן  אלו ("ווייניקער  עניינים  בעשיית  ולהרבות 
שאיבת  עם  קשורה  שהשמחה  ומכיוון  געטָאן").  מער 
המים ואין מים אלא תורה, הרי מתאים לנגן כעת את 

הניגון של שמחת תורה!".
הרבי החל לנגן ניגון הקפות לאביו ז"ל, והחל מניף 
תורה.  בשמחת  כמו  בתנועות  בחזרה  הימנית  בידו 
פניו הק' קרנו משמחה בלתי מוגבלת, והקהל רקד על 
מקומו במשך זמן, והגביר את השירה והשמחה ביתר 
שאתר ויתר עוז. הקהל כולו חש כבאמצע ההקפות...

האושפיזין  על  ודיבר  הרבי  המשיך  הניגון  אחר 
בזוהר  שכתובים  האושפיזין  הן  הסוכות,  בחג  שבאים 
מהנהגתם  ללמוד  והורה  החסידיים,  האושפיזין  והן 
מעשיהם ותורתם. החל מהאושפיזין שבאים הלילה – 
נשיאינו  רבותינו  ושאר  והמגיד  הבעש"ט  של  תורתם 
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זמן שמחתינו - תש"נ
בין יום הכיפורים לחג הסוכות

כשהוא  התפילות  לכל  נכנס  הרבי  אלו  בימים 
שנת  של  מחידושיה  אחד  זהו  משי.  בסרטוק  לבוש 
שנאמר  מוגה  מאמר  יצא  הסוכות  חג  לקראת  ניסים. 
ד"ה  תשל"ט  תשרי  י"ג  האזינו  פרשת  בהתוועדות 

"ולקחתם לכם ביום הראשון".

יום שישי י"ד תשרי, ערב חג הסוכות

לאחר תפילת שחרית ב-11:30 הרבי החל בחלוקת 
הד' מינים. החלוקה הייתה בגן עדן התחתון, שם על 
השולחן הניחו את הד' מינים. הרבי הוציא עוד הדסים 
על  שהיו  הלולבים  את  בדק  החלוקה  ולפני  מחדרו, 

השולחן.
והדסים  לולבים   2 רסקין  דוד  לרב  מסר  כך  אחר 
חב"ד  נציגי  עברו  עבורו.  אותם  שיאגוד  כדי  וערבות 
מכל העולם ולקחו ד' מינים מעל השולחן. הרבי עמד 
על  זיין  "ממשיך  אמר  שעבר  אחד  ולכל  חדרו  בפתח 
כל השנה". היו כאלה שבשעת מעשה ביקשו ברכה או 

שאלו דבר מה והרבי השיב להם. 
עברו הזוכים בגורל מכל המקומות וקיבלו הדסים. 
אתרוגים  ארבעה  מסרו  חב"ד  כפר  באי-כח  אחריהם 
מפרדסי הכפר שהיו מונחים בקופסאות. הרבי הכניס 

את האתרוגים לחדרו ואמר ברכה קצרה.
חברי המזכירות לקחו הדסים, ואמר לכל אחד ואחד 
אמר  אחר  כולה".  השנה  כל  על  זיין  "ממשיך  מהם 

לכולם "ַא פריילעכער יָאר און שנת ניסים".
מעשה  בשעה  שצילם  פריידין,  הצלם  ניגש  בסוף 
[=שתהיו  געזונט"  זיין  זָאלט  איר  "רבי,  לרבי  ואמר 
זָאלסט  "איר  הוסיף  הנ"ל  'אמן'.  ענה  והרבי  בריאים] 
נחת  לכם  שתהיה   =] חסידים"  פון  נחת  הָאבען 

מהחסידים] והרבי ענה 'אמן'.
לאחר   .12:00 לשעה  קרוב  הסתיימה  החלוקה 
כ-20 דקות יצא הרבי מחדרו והחל בחלוקת דולרים 

ולאחר  שעה,  לחצי  קרוב  נמשכה  החלוקה  לצדקה. 
נסע   14:00 השעה  ואחרי  למקווה  נסע  דקות  כ-10 
לאוהל. חזר מהאוהל מספר דקות לפני הדלקת נרות. 

לאחריהם נכנס לתפילת מנחה בזאל למעלה.

ליל א' דחג הסוכות

קרוב  מקום  לתפוס  האנשים  מיהרו  החג  בערב 
אחר  שתיאמר  השיחה  לקראת  הרבי  של  לבימה 
תפילת מעריב כבכל שנה. בסיום התפילה פנה הרבי 

לסטענדר השני והחל באמירת השיחה.
בפתח השיחה אמר: "בנוסף לכל ההכרזות שהכריז 
הגבאי שכח להכריז על דבר נוסף, 'גוט שבת גוט יו"ט' 
ג' פעמים, מכיוון שכעת נמצאים אנו בחג הסוכות זמן 
שמחתנו, ויהי רצון שנזכה ליום שכולו טוב ושמחה".

הקהל הכריז מיד "גוט שבת גוט יום-טוב" ג' פעמים. 
הרבי חייך בשביעות רצון ומיד לאחר מכן החל לנגן 
והרבי  רבה  בשמחה  לשיר  המשיך  הקהל  "ושמחת". 

עודד בידו.
באמצע פנה למזכיר ושאל "איפה הילדים שאומרים 
קדיש?" ומיד הביאו והעמידו אותם ליד הרבי. הרבי 

פנה לעברם והניף ידו לעברם לאות עידוד.
הרבי המשיך באמירת השיחה, שהייתה קצרה, ובה 
לנוכח   ובמיוחד  השואבה,  בית  בשמחת  לשמוח  תבע 
כל  את  מסיימים  היומי  החומש  שבשיעור  העובדה 
של  השמחה  בדוגמת  שהוא   – ברכה   – דברים  ספר 
שמחת תורה, שאז מסיימים את כל התורה, ואם-כן גם 
השמחה היום צריכה להיות מעין ודוגמת השמחה של 

שמחת תורה שהיא בלי הגבלות.
בחיוך  'ושמחת'  בניגון  שוב  החל  השיחה  בסיום 
ועודד במיוחד את הילדים, ויצא מבית הכנסת כשהוא 

מעודד מאוד את השירה.
כעבור מספר דקות יצא הרבי לסוכה של האורחים, 
שנמצאת בין הבניין של 770 לבניין הספרייה, והורה 
לפניו  שילך  האורחים'  'מכניס  ירוסלבסקי  משה  לרב 
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ההוספה בשמחה, 
תזרז את הגאולה

ריקוד בשמחה שאין למעלה ממנה
 – העתידה  הגאולה  עם  קשור  בכללותו  הסוכות  חג 
הייעודים  אודות  דסוכות  א'  דיום  בהפטרה  שכתוב  כמו 
דלעתיד לבוא: "והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על 
ה'  למלך  להשתחוות  בשנה  שנה  מידי  ועלו  ירושלים 
צבאות ולחוג את חג הסוכות". ולהעיר גם מדברי הגמרא 
שלעתיד-לבוא ינסה הקב"ה את אומות העולם במצוות 
סוכה – "מצווה קלה יש לי וסוכה שמה לכו ועשו אותה 

כו'".
עוד  ומיד,  ותיכף  ממש,  בפועל  כן  שיהיה   – והעיקר 
תפילת  ולאחרי  ביום,  (שזמנה  ההפטרה  אמירת  לפני 
בית  ד"שמחת  הזמן  בהתחלת  התורה),  וקריאת  שחרית 
-השואבה" – מיד לאחרי תפילת ערבית, כדאיתא בגמרא 
"כשהיינו שמחים בשמחת בית השואבה לא ראינו שינה 
משם  מנחה,  לתפילת  וכו'  ראשונה  שעה  כיצד  בעינינו, 
בית- לשמחת  ואילך  מכאן  הערביים,  בין  של  לתמיד 

השואבה".
ולכן, יש להתחיל ב"שמחת בית השואבה" תיכף ומיד, 
יפסיקו  ואחר-כך  יום-טוב,  וסעודת  קידוש  לפני  ועוד 
ולאכול  המשמח,  יין  היין,  על  לקדש  כדי  זמן  למשך 
ב"שמחת  ימשיכו  זה  ולאחרי  בשמחה,  יום-טוב  סעודת 

בית השואבה" באופן ש"לא טעמנו טעם שינה".
והמעשה הוא העיקר – שלא יישאר בדיבור בלבד, או 
(על-דרך  ספר"  לעבעדיקער  "א  אם  כי  הנדפס,  בספר 
הפתגם הידוע בנוגע לריקודים דשמחת-תורה שהיהודי 
גדולה,  בשמחה  ריקוד  דהספר-תורה),  הרגלים  נעשה 
האמיתית  גאולה   – ממנה  למעלה  שאין  לגדולה  ועד 

והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
וכן תהיה לנו — תיכף ומיד ממש, ובמילא, ממשיכים 
הקדושה,  בארצנו  השואבה"  בית  "שמחת  לחגוג 

ועד  השלישי  בבית-המקדש  הקודש,  עיר  בירושלים 
לקודש-הקודשים... וכאמור, תיכף ומיד ממש.

המשך השמחה בטיסה לארץ-הקודש
כאשר שמחת בית-השואבה נערכת על-ידי בני-ישראל 
ומזרז  ממהר  זה  הרי  מקומות,  בריבוי  שהם,  מקום  בכל 
בני-ישראל,  דכל  בית-השואבה  שמחת  את  יותר  עוד 

במקום אחד – בעזרה שבבית-המקדש השלישי.
ובפשטות – שמיד לאחרי התחלת חגיגת שמחת בית-

השואבה בחוץ-לארץ מקיים הקב"ה את הבטחתו "ואתם 
כז,יב), ולוקח  בני-ישראל" (ישעיה  אחד  לאחד  תלוקטו 
את כולם "עם ענני שמיא" (דניאל ז,יג) לארצנו הקדושה.
הטיסה  במשך  בית-השואבה  שמחת  וממשיכים 
יהודים  עוד  עם  ביחד  שמיא"  ענני  "עם  (פליענדיק) 
שמיא",  ענני  "עם  הטיסה  במהלך  אותם  שפוגשים 
בארצנו  שפוגשים  היהודים  עם  ועל-אחת-כמה-וכמה 

הקדושה.

(משיחות לילות חג הסוכות תנש"א,
'התוועדויות' תנש"א, כרך א, עמ' 122)

פריצת גדרי הגלות
בית-השואבה  בשמחת  ההוספה  שעל-ידי  ויהי-רצון 
והשלמה  האמיתית  הגאולה  את  יותר  עוד  ויזרזו  ימהרו 
ועל-אחת-כמה- גדר,  שפורצת  השמחה  תכונת  שהרי   —
שלא  חז"ל "מי  אמרו  עליה  בית-השואבה,  שמחת  וכמה 
ראה שמחה בית-השואבה לא ראה שמחה מימיו", בודאי 
שפורצת כל הגדרים, ולכל לראש — פריצת גדרי הגלות, 
באופן שלא נשאר רושם מעניין הגלות, כי אם, ההוספה 
בשמחה — כמו שנאמר "שמחנו כימות עניתנו" (תהילים 

צ,טו).

(משיחת ליל א' דחג הסוכות תשמ"ט,
התוועדויות תשמ"ט כרך א, עמ' 107)

משיחוגאולה

(משיחת ליל א' דחג הסוכות ה'תשמ"ט,
'התוועדויות' תשמ"ט, כרך א, עמ' 106 – בלתי מוגה)
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חג-הסוכות
וימינו תחבקני

חג-הסוכות הוא בבחינת "וימינו תחבקני". כשם שאדם מחבק את חברו מרוב אהבה ואינו מניחו להיפרד ממנו, 
צד, ואינו  הקב"ה, שסובב ומקיף אותנו מכל  של  הם בבחינת חיבוק  הסכך וארבעת הדפנות  בחג-הסוכות,  כך 

מניח לנו להיות 'נפרדים' ממנו.
(לקוטי-תורה – דרושים לחג-הסוכות, עט,ב)

ושמחת בחגך
בתפילת שמונה-עשרה של שלושה רגלים אומרים "אתה בחרתנו". ביאור הקשר בין בחירת הקב"ה בישראל 
להיות  צריכה  יהודי  של  הנהגתו  תבל;  לאומות  מופת  להיות  אותם  מחייבת  בישראל  ה'  בחירת  יום-טוב:  לבין 
מתאימה למי שנמנה עם העם הנבחר. לכן מציינים בחירה זו ביום-טוב, כי ביום כזה, שכשמו כן הוא, "יום טוב" 

ומבורך, קל יותר לקבל החלטה איתנה להתנהג בהתאם לאחריות האמורה. 
וכדי שהיהודי לא ייגש למשימה זו כאל דבר קשה ומכביד, אומרת לו התורה "ושמחת בחגך!" – יש לעשות 

זאת מתוך שמחה רבה ועצומה.

(לקוטי-שיחות, כרך יד, עמ' 433)

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"
כיצד אפשר לצוות על אדם לשמוח, והלוא השמחה תלויה ברגש הלב, שאין האדם שולט עליו?

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

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

בשמחה  לשמוח,  צריך  הגוף  וגם  והואיל  רוחנית.  שמחה  בלבד,  הנפש  שמחת  היא  זו  שמחה  להוסיף:  ויש 
גשמית, אין די בהתבוננות זו, אלא יש לשמחו בדברים המביאים לו עונג ושמחה – "אין שמחה אלא בבשר ויין".

(משיחת ליל שמחת-תורה תשל"ז)

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

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

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

למשך ימי החורף שבפתח.

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

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

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

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

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

תרצ"ה

עתלדעת

ט"ו 
תשרי

ט"ז 
תשרי

מאת על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

מבצע ד' מינים

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

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

בסוכה דווקא, וכן לזכותם בברכת "לישב בסוכה".

תשי"ד

שיחת קודש בכל לילה

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

הסוכות.

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

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

מהר"ש בי"ג תשרי. 

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

תשמ"א

תרמ"ג
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יום לחודש הזה חג המצות לה'", ואחר כך מצוין שיש 
נאמר  הסוכות  בחג  ואילו  ימים.  שבעה  מצות  לאכול 

"חג-הסוכות שבעת ימים לה'".
הבדל זה נובע מכך שלחג הפסח מהות בפני עצמה, 
שאינה מתבטאת כולה באכילת המצות, שכן חג הפסח 
ממצרים  ישראל  בני  יציאת  יום  הוא  בניסן  ט"ו  ביום 
ולכן נקבע ליום טוב, זיכרון לדורות. עובדה זו, שזה חג 
וזמן מיוחד, מהווה את הגורם למצוות החלות בו כולל 

מצוות אכילת מצה.
מבטאת  הסוכות  בחג  בסוכה  הישיבה  מצוות  ואילו 
את מהותו העיקרית של החג – לשבת בסוכה כל שבעת 
הימים, ומצווה זו מקיפה ומסובבת את האדם כולו בכל 
פעולותיו במשך שבעת ימי החג – "תשבו כעין תדורו", 
שהוא "דר בסוכה כל ז' הימים בין ביום ובין בלילה". לכן 

מדגישה התורה שכל שבעת הימים הם "חג הסוכות".
את  ליטול  המובחר"  מן  "מצווה  מדוע  יובן  זה  לפי 
היא  הסוכה  ומצוות  הואיל  דווקא.  בסוכה  הלולב 
המגדירה את מהותו של החג, נמצא שגם מצוות נטילת 
ארבעת המינים נובעת מהסוכה. הסוכה היא המגדירה 
מצוות  להתקיים  יכולה  ואז  חג  כימי  הללו  הימים  את 

ארבעת המינים.
הסוכה  מוסיפה  בסוכה,  הלולב  על  מברכים  כשאנו 
והמקור  הבסיס  היא  שכן  הלולב,  במצוות  שלימות 
את  לעשות  לאדם  שראוי  מפני  רק  זה  אין  החג.  לעצם 
כל פעולותיו בסוכה (מצד המצווה לעשות בסוכה את 
מה שהאדם עושה בביתו), אלא הסוכה מוסיפה שלמות 
מיוחדת במצוות הלולב ("מצוה מן המובחר"), כי היא 

מקור מהותו של החג.
[על פי רעיון זה מובן גם מנהג חב"ד שמהדרין לאגוד 

את הלולב בסוכה דווקא.] 

(ליקוטי שיחות חלק כ"ב עמוד 122)

"שמעתי הוראות לאנשים שונים 
לקחת ארבעה, שנים עשר שלושה 

עשר, או עשרים ושישה הדסים. אבל 
לא שמעתי – לקחת תשעה, סח או סט 

הדסים"
(ספר המנהגים עמ' 65)

בליל א' של חג הסוכות תשכ"ט שאל הרש"ג אודות 

פשר מספר ההדסים (המלך במסיבו, א עמ' רנ): 
 – ההדסים  בהוספות  החשבון  טעם  מהו  "רש"ג: 
שהרבי שליט"א כותב 'שמעתי הוראות לאנשים שונים 
עשרים  או  עשר,  שלושה  עשר,  שנים  ארבע,  לקחת 

ושישה הדסים'?
"הרבי שליט"א: שנים עשר – כנגד י"ב גבולי אלכסון. 
שלושה עשר – כנגד י"ג מדות הרחמים. כ"ו – כנגד שם 

הוי'. ארבע – כדי שתהיה הוספה על הרגיל".
להוסיף  הרבי  התבטא  תשנ"ב  בשנת  כי  לציין,  יש 
יהודים  עם  'מבצעים'  עבור  לסטים  גם  הדסים  שלושה 
בלתי   .76 עמ'  א'  כרך  תשנ"ב  מנחם  (תורת  נוספים 

מוגה): 
מינים  ארבע  המקום  ליהודי  שאין  מקומות  "באותם 
לקיים  שיוכלו  כדי  מינים  ארבע  להם  יתנו  משלהם, 
ומה  החג,  ימי  בשאר  גם  המצווה  בשאר  גם  המצווה 
טוב שיתנו להם מספר נוסף של הדסים, כמנהג חב"ד 
של  הוספה  הפחות  ולכל  ההדסים,  במספר  שמוסיפים 

שלושה הדסים, כנגד ההדסים שמעיקר הדין".

אי הזמנת אושפיזין
הזמנה  נוסח  בדיבור  לומר  נהוג  קהילות  בכמה 

לאושפיזין, אך אין זה מנהג חב"ד.
בליל שני של חג הסוכות תשל"א נשאל הרבי מדוע 
איננו נוהגים כך, והשיב (המלך במסיבו, ב עמוד קצה): 
להזמין  כן  שנוהגים  אלה  על   – להיפך  קשה  "אדרבה, 
בדיבור: לכאורה, לשם מה יש צורך להזמין האושפיזין 
בזולת  מדובר  וכאן  לזולת,  עניינו  דיבור  הרי  בדיבור, 
יזמין  אם  ומאידך,  לבד.  מחשבה  גם  כלפיו  שמועילה 
זה  ואין  הדיבור  יועיל  לא   – כדבעי  יכוון  ולא  בדיבור 

הזמנה".
בהמשך הדברים הוסיף הרבי וציין, שבכלל, העּובדה 
לה  די  ולא  דווקא  בדיבור  להיעשות  צריכה  שתפילה 

במחשבה זהו עניין הטעון הסבר. 
נוהגים  שאיננו  הרבי  התבטא  פעמים  כמה  כי  יצוין, 
כך "מאיזה טעם שיהיה" (תורת מנחם תשמ"ה ח"א עמ' 

241. תורת מנחם תשמ"ח ח"א עמ' 223). 
עם זאת, הוסיף הרבי, שעל אף שאין מזמינים אותם 

בדיבור, לומדים ומדברים אודותם (תורת מנחם, שם).
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ביאור מנהגי סוכות
הנהגות ייחודיות בחג הסוכות, העוברות במסורת עדת חסידי חב"ד מדור 
לדור, זכינו ונתבארו בידי רבינו • מדוע אין מקשטים את הסוכה? מדוע 
ריבוי  סוד  ומה  דווקא,  בסוכה  לולב  שנוטלים  הטעם  מה  בסכך?  מרבים 
בידי  נערכו  הביאורים   • בהלכה  המתחייב  על  העודפת  בכמות  ההדסים 

מערכת התקשרות

"אין מנהגנו בנויי סוכה" 
(ספר המנהגים עמ' 65) 

(ספר  תש"ד  סוכות  בשיחת  הוא  הדברים  מקור 
השיחות תש"ד עמוד 12), כדלהלן: 

סוכה?  נוי  לעשות  בליובאוויטש  נהגו  האם  "שאלה: 
נהגו  לא  בליובאוויטש  (מוהריי"צ): אדמו"ר  כ"ק  וענה 
לעשות נוי סוכה, לא תחת הסכך ולא על דפנות הסוכה.
ממוסקבה  פערסיץ  זלק'ע  ר'  החסיד  הביא  "פעם 
ולא  בסוכה,  לתלותו  כדי  מלאכותי  ענבים  אשכול 
תלוהו. אצל הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק (מוהרש"ב) היה 

הנוי סוכה – היושב בסוכה".
מעניין לציין שבספר ימי מלך (עמוד 1044) מסופר 
נשיא  הרבי  הוא  הלוא  'הרמ"ש',  היה  השאלה  ששואל 
הקודם  הרבי  אך  המנהג,  של  בטעמו  שהתעניין  דורנו, 

סתם ולא פירש.
בחג הסוכות בשנת תש"ל ביאר הרבי את מנהג חב"ד 
בחג  ביאר  זו  לשיחה  ובהמשך  בסוכה,  לשינה  בנוגע 
להלן  הסוכה.  את  לקשט  לא  המנהג  את  תורה  שמחת 

עיקר הדברים:
מובא בגמרא (שבת קלג, ב) על הצורך להדר בנוי כל 
המצוות: "זה א-לי ואנוהו – התנאה לפניו במצוות, עשה 

לפניו סוכה נאה... ציצית נאה, ספר תורה נאה כו'". 
מזבח)  איסורי  (הלכות  כותב  הרמב"ם  לכך  בנוסף 
בנוגע ל"תשעה מינין בשמן": "...שהרוצה לזכות עצמו 
יכוף יצרו הרע וירחיב ידו ויביא קרבנו מן היפה המשובח 
ביותר שבאותו המין שיביא ממנו... והוא הדין בכל דבר 
אם  והטוב,  הנאה  מן  שיהיה  הטוב,  הא-ל  לשם  שהוא 

רעב  האכיל  ישיבתו,  מבית  נאה  יהיה  תפלה  בית  בנה 
יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו...  וכן הוא אומר כל 
חלב לה'". וכן נפסק להלכה (שולחן ערוך הלכות צדקה 

יורה דעה סוף סימן רמח).
חב"ד  מנהג  של  פשרו  את  להבין  יש  האמור  פי  על 
להימנע מלקשט וליפות את הסוכה, שהרי לכאורה ישנו 

חיוב ליפות ולהתנאות במצוות?
הביאור:

  דין 'התנאה לפניו במצוות' פירושו שהמצווה עצמה
דיו  או  קלף  כשלוקחים  לדוגמה,  יפה.  להיות  צריכה 
לכתיבת סת"ם יש לבחור בחומרים נאים ובכך מקיימים 
אך  ביותר.  הנאה  באופן  תורה  ספר  כתיבת  מצוות  את 
אלא  מצווה,  אינו  קישוט  פריטי  באמצעות  הסוכה  נוי 
תוספת על המצווה שהיא הסוכה עצמה. וזאת אי אפשר 
ללמוד מדין "כל חלב לה'" ולא מ"זה א-לי ואנוהו" ששם 

מדובר בנוי ויופי המצווה עצמה.
נוי  באביזרי  מלהסתייע  להימנע  הטעם  אכן,  מהו, 

שאינם חלק מהמצווה?
מפני שהסוכה עצמה, הדפנות והסכך, הם מצוות ה'

ובדפנות  מהתורה  קדושה  יש  (בסכך  קדושה  בהם  ויש 
שחל  "כשם  א)  ט,  (סוכה  בגמרא  כנאמר  מדרבנן), 
הסוכה",  על  שמים  שם  חל  כך  החגיגה  על  שמים  שם 
בזמן  חגיגה  קורבן  קדושת  בדוגמת  הסוכה  שקדושת 

שבית המקדש היה קיים!  
לאור כל זה, איך יעלה על הדעת לייפות את הסוכה 
באביזרים חיצוניים כגון בגד או פרי יפה. איזו תפיסת 

מקום יש לעניינים אלו לגבי קדושת הסוכה עצמה?
תורת החסידות תובעת שיהודי יפעל בעצמו שיופיו 
של דבר גשמי יהיה נחות בעיניו באין ערוך לגבי קדושת 

סוגיותבתורת רבינו
מוגש לרגל שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר
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הקורבן, כך שלא ייתכן שדווקא אמצעי ירוד יוסיף ערך 
בסוכה הנעלית ממנו.

ולכן  הסוכה,  אל  בטל  סוכה  שנֹוי  הוא  הדין  אמנם 
שולחן  (ראה  הסכך  תחת  כמו  הנוי  תחת  לשבת  מותר 
סעיף  תרכ"ז,  סימן  אורח-חיים  הזקן  אדמו"ר  ערוך 
כל  סוכה  מנויי  (ליהנות)  להסתפק  ואסור  ואילך),  ו 
שבעה, ואם כן, עניין הסוכה נמשך גם על ה'נוי סוכה'. 
מכוונת  נובע  עצמה  לסוכה  הסוכה  נוי  ביטול  אלא, 
האדם, שייחד את אמצעי הקישוט עבור מצוות הסוכה. 
ועדיין, נוי הסוכה נותר דבר צדדי שהתווסף אל הסוכה. 
מצד  הרי  קדושה,  בה  יש  עצמה  מצד  שהסוכה  וכיוון 
האדם צריך להיות מושלל עניין של תוספת יופי  רגש 

על-ידי דבר חיצוני.
בגמרא  מסופר  הרי  מובן:  אינו  זה  ביאור  לפי  אך 
(סוכה י, א) אודות תנאים ואמוראים שהיה בסוכתם נוי 

סוכה?!
ויש לומר, שישנו חילוק 
הראשונים  הדורות  בין 
אצל  האחרונים.  לדורות 
והאמוראים  התנאים 
התבטלה מציאות הנוי לא 
גם  אלא  ההלכה  מצד  רק 
מצד הרגש שלהם. בליבם 
שהסוכה  הורגש  לא 
בגלל  יותר  יפה  נעשתה 
בה,  שתלו  הפרי  או  הבגד 
לא  הפרי  או  לבגד  שכן 
הייתה תפיסת מקום מצד 
התבטלו  הם  אלא  עצמם 
ונעשו  הסוכה  אל  לגמרי 
אצלם  כך,  ממנה.  חלק 
נוי  סוכה',  'נוי  זה  היה 
שהוא חלק מהמצווה גופא 
שמחוץ  דבר  תוספת  ולא 

למצווה.
רק  מתאימה  זו  הנהגה 
למי שבטוח בעצמו שיוכל 
לגמרי הנוי  את  לבטל 
שהיופי  מי  אבל  לסוכה, 
מצד  בעיניו  מקום  תופס 
הנוי  ובעזרת  עצמו, 
מחזה  הסוכה  נעשית 
לו  אין  בעיניו,  יותר  נאה 

לעשות 'נוי סוכה'.

"ימסרם  הקדש:  למעות  בנוגע  חז"ל  מלשון  ולהעיר 
לציבור יפה יפה". כלומר, ישנו מצב שאדם ימסור את 
בנוגע  על-דרך-זו  יפה".  "יפה  לא  אבל  "יפה",  המעות 
לנוי הסוכה, שאף-על-פי שגם אם אינו מבטלו בפירוש 
'יפה'  הינו  זה  ביטול  הרי  הדין,  מצד  לסוכה  בטל  הוא 
אבל לא 'יפה יפה', כיוון שהסוכה מקבלת בעיניו מראה 

נאה יותר מכפי שהיא מצד עצמה.
במשך ימי החג יחול אמנם שם מצווה על הנוי, אבל 
לאחר החג ייקח את הבגד או הפרי ויתלה אותו בביתו 
הפרטי כדי להוסיף בו יופי, ומזה מוכח שאפילו בזמן 
היה  לא  והנוי  ממנה  חלק  היה  לא  בסוכה  תלוי  שהיה 

בטל אל הסוכה "יפה יפה".

(משיחת יום שמחת תורה תש"ל – תורת מנחם 
חלק נח עמוד 186 ואילך)

ילדי  עם  בסוכה  להתוועד  רצונו  כי  בפתאומיות  הרבי  הודיע  תשל"ז  הסוכות  בחג 
התמימים  עסקו  בה  החינוך',  'שנת  של  בסיומה  זה  היה  התורה.  לימוד  שיעורי   – של"ה 
תורני. לחינוך  יהודיים  ילדים  ורשמו  היהודי  החינוך  בעניין  רב  במרץ  ואנ"ש 

הרבי נטל ידיים לסעודה, השמיע שיחות קצרות, ובסיום ההתוועדות חילוק כוס של ברכה ומטבעות 'דיים' 
jem  ID: 108755 .לילדים באמצעות המדריכים והמדריכות
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על האדם לקבוע את דירתו בסוכה – "שיהא אוכל ישן 
קביעות  היוצרת  העיקרית  הפעולה  בסוכה".  ומטייל 
"עיקר  הראשונים:  בדברי  מפורש  כך  אכילה,  היא 
הקבע שאדם עושה בסוכה היא אכילה". זו הסיבה לכך 
דווקא,  אכילה  על  נאמרת  בסוכה"  "לישב  שהברכה 
כי  נמצא,  בסוכה.  הישיבה  נוצרת  ידה  שעל  מפני 
למרות אי השינה בסוכה מיושמת היטב הוראת התורה 

שבימי החג יהיו המגורים קבועים בסוכה.
(סוכה  הגמרא  ממאמר  להביא  יש  לדבר  הוכחה 
לא  השואבה...  בית  שמחת  שמחים  "כשהיינו  א):  נג, 
מכך  דהדדי".  אכתפי  מנמני  דהוו  שינה  טעם  טעמנו 
שמלכתחילה נקבעה שמחת בית השואבה בצורה כזו 
הגורמת לנמנום מחוץ לסוכה, מוכח שהישיבה בסוכה 
מחוץ  נעשית  השינה  כאשר  גם  בשלימות  נעשית 

לסוכה.
יש לציין כי במכתב הנ"ל מסיים הרבי: "אמנם, אם 
יהודי מרגיש בביטחון גמור שהשינה בסוכה לא תפגע 
פנוי  הוא  כן  ושעל  הסוכה,  לקדושת  ביחסו  במאומה 
הרי  זה,  ידי  על  להיגרם  יכול  שהיה  נפשי  צער  מכל 
הוא מחויב לישון בסוכה, כפי שמחייב הכלל של תשבו 

כעין תדורו – לדור בסוכה במלוא מובן המילה".

"מצות נטילתו בסוכה 
היא מצוה מן המובחר"

(לשון רבנו הזקן בסידורו)

מצות הישיבה בסוכה ומצוות נטילת לולב הן שתי 
מצוות נפרדות, אולם לדברי רבנו הזקן יש לקיים את 

נטילת הלולב בסוכה דווקא.
עניין זה מופיע בכתבי האריז"ל (פע"ח שער הלולב. 
שער כט, ג. ועוד), ויש להביא לדבר מקור על פי נגלה, 
המובחר"  מן  "מצוה  הזקן  רבנו  של  שמלשונו  בפרט 
המצווה  של  גדרה  לעצם  גם  קשור  שהדבר  משמע 

כפשוטה.
אנו חוגגים שני חגים בעלי שבעה ימים - חג המצות 
אולם  עצרת),  שמיני  נוסף  הסוכות  הסוכות (לחג  וחג 
הם שונים: בחג הפסח שמו של החג לא קשור בהדגשה 
לכל שבעת הימים, אלא נאמר בתורה "ובחמשה עשר 

הרבי מעיין ברשימת מקבלי ד' מינים, י"ד תשרי תשמ"ט. לאחר שהרבי בחר את ה-ד' מינים שלו, הורשתה 
הנותרים.  מינים  מ-ד'  לקבל  התחתון)  בגן-עדן  (ובהמשך  הרבי,  של  חדרו  לתוך  חסידים  קבוצת  להיכנס 
היו אלו המזכירים, נציגים ממדינות שונות וזקני החסידים. בתמונה הרבי מביט ברשימת מקבלי הסטים.

jem  ID: 255588 לאחר שבחרו היה הרבי מברך כל אחד שיזכה להמשיך את כל ההמשכות על כל השנה כולה
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(שו"ע אדה"ז סתרל"ט ד,ח): "כל טירחא יתירה שאין 
האדם מצטער ומנע את עצמו מטירחא זו כדי לישב 
בביתו בקביעות אין מחוייב לטרוח כדי לישב בסוכתו 
בקביעות... אם היה לו טירחא כזו לישן בביתו לא היה 
המצטער  שכל  בסוכה,  לישון  צריך  אין   – בביתו  ישן 
בישיבת הסוכה פטור מישיבתה". ומכיוון ששינה תחת 
המקיף מסבה צער והיא טרחה עבור האדם, לכן, על-

פי הלכה, אין חובה לישון בסוכה.
אפילו חסידים שאינם חשים באור המקיף והוא אינו 
מונע מהם שינה נהגו שלא לישון בסוכה. הרבי מבאר 
(שם) כי גם מנהגם מיוסד על ההלכה ש"המצטער מן 
הסוכה פטור מן הסוכה", שכן, מכיוון שחסידים אלו 
ְיַשׁנו  אם  הנה  בדרכם,  והולכים  לרבותיהם  מקושרים 
ממנהג רבותיהם ויְשׁנּו בסוכה יבואו לידי צער, ושוב 

חל עליהם הדין "המצטער פטור מן הסוכה". 
אחר:  באופן  הרבי  מבאר  תשט"ו  משנת  במכתב 
דבר  כבודה,  להפחתת  לגרום  עלולה  בסוכה  השינה 
שיגרום צער רב ליהודי חסידי. וכיון שמצטער – הרי 

הוא פטור מן הסוכה. 
לי  מסר  "הרב...  מאנגלית):  (תרגום  הרבי  בלשון 
לישון  נוהגים...  אינם  חב"ד  חסידי  מדוע  שאלתך: 
ממה  יותר  ארוכה  תשובה  טעונה  שאלתך  בסוכה? 

להלן  שהנקודות  תקוותי  אבל  מאפשר,  זה  שמכתב 
תספקנה...

לעורר  וכדי  הסוכה,  קדושת  על  לשמור  "כדי 
ולהגביר יחס של קדושה לסוכה, השינה בסוכה אינה 
כלל  קיים  א)  בשניים:  הוא  לזה  היסוד  אצלנו.  נהוגה 
אין  השינה  בשעת  ב)  הסוכה.  מן  פטור  שהמצטער 
אדם שולט בעצמו. יתירה מזו, עצם לבישת ופשיטת 
בגדים וכיוצא בזה יוצר בהכרח יחס של חולין למקום 
היחס  ברמת  ביחס  הפחתה  שינה.  כחדר  שמשמש 
את  ההולם  היחס  להיות  צריך  שהיה  מכפי  לסוכה, 
קידש  הוא  שבהן  הקדוש-ברוך-הוא,  של  מצוותיו 
עד  חב"ד  חסיד  ידי  על  תורגש  בוודאי  יהודי,  כל 
החסידות  בתורת  מידיעותיו  כתוצאה  נשמתו  עומק 
וחינוכו החסידי, ותגרום לו צער רוחני עמוק" (נדפס 
א  חלק  מליובאוויטש"  האדמו"ר  מאת  ב"מכתבים 

עמוד 153).
אי-השינה  כי  שם)  שיחות  (בליקוטי  מבהיר  הרבי 
את  המבטלת  מקילה,  הלכה  של  תוצר  אינה  בסוכה 
אי- אלא  בסוכה,  שינה  חובת  המטיל  היסודי  הדין 

השינה מתיישבת עם ההלכה המרכזית.
עומדת  אינה  בסוכה  השינה  חובת  העניין:  ביאור 
בפני עצמה, אלא זו נגזרת מהחובה הכללית המוטלת 

י"ד תשרי תשנ"ב. הרבי מקבל אתרוגים שגדלו בארץ-ישראל מאת משלחת שבאה מארץ-הקודש. הרבי נהג להעניק 
להם ברכה קצרה (יש לציין שמנהג הרבי לברך רק על אתרוג קלאבריא, ובהמשך קיים את המצווה גם עם אתרוג מארץ-

jem  ID: 218593 .(ישראל
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"מרבים בסכך" 
(ספר המנהגים עמ' 65)

הרבי הרחיב על כך בשיחת ליל ד' דחג 
עמ'  תש"נ  מנחם  (תורת  תש"נ  הסכות 

164, בלתי מוגה): 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מנהג  "ידוע 
בנו  (שהיה  נ"ע  הרבי  אביו  ומנהג  דורנו, 
והדגישו  בסכך,  מרבים  שהיו   – יחידו) 
דרך  על   – בדיבור  באמירה  גם  הדבר 
לקטורת,  הבשמים  בעשיית  שמצינו 
היטב  היטב  הדק  אומר  שוחק  "כשהוא 
הדק מפני שהקול יפה לבשמים" – שהיו 
מבלי  סכך,  ועוד  עוד  שיוסיפו  אומרים 
לדאוג לכך שצריך שיהיו הכוכבים נראים 
גם  שיוכלו  עצה  מצאו  [ובוודאי  מתוכה. 
זה  ידי  על   – ובפשטות  הכוכבים,  לראות 
בעובי  אותו  ותוחבים  'מקל'  שלוקחים 
הסכך, וככל שירבה הסכך יעשה בו נקב 
לראות  יוכל  שדרכו  פנים  כל  על  קטן 

הכוכבים]".
את  הרבי  ביאר  השיחה  בהמשך 
תמצית  להלן  בעבודה.  המנהג  משמעות 

הדברים:
'ענני   – עננים  על  מורה  הסוכה  סכך 
במדבר.  ישראל  בני  על  שהגנו  הכבוד' 
מן  יעלה  מ"אד  כתוצאה  נוצרים  עננים 
הארץ", ואז הענן חוזר ומשפיע מטר על 

הארץ – "והשקה את כל פני האדמה".
ובעבודת האדם:

"אד יעלה מן הארץ" – זוהי עבודת התשובה במהלך 
חודש אלול ובתחילת חודש תשרי, שתוכנּה הוא "יעלה 
ובירור  והארציּות,  החומריות  מן  עלייה   – הארץ"  מן 

חלקו בעולם הזה התחתון.
עבודת התשובה פועלת "והשקה את כל פני האדמה" 
– גילוי והמשכה בכל סדר השתלשלות. וזהו עניינו של 
עבודת  על-ידי  הנפעל  והמשכה  גילוי   – הסוכה  סכך 

התשובה.
לפי זה, ריבוי והוספה בסכך מורה על כך שעבודת 
שנפעלו  וההמשכה  והגילוי  כדבעי,  נעשתה  התשובה 

על ידה הינם שלמים בתכלית השלימות.

אין ישנים בסוכה
הרבי הריי"צ סיפר כי אדמו"ר האמצעי התבטא על 
הישנים בסוכה: "לישון תחת מקיף?! מילא ללמוד תחת 
המקיף הרי זה דחק ונכנס, אבל לישון תחת המקיף?!".

מוכרת  שיחות,  בליקוטי  המובאת  נוספת,  נוסחה 
(ספר  דבינה"  במקיפים  לישון  אפשר  "כיצד  יותר: 

השיחות תרצ"ט עמ' 295).
אדמו"ר מוהריי"צ לא היה ישן בסוכה. פעם התבטא 
לנהוג  צריכים  בעקבותיו  ההולכים  "כל  הרבי:  כך  על 

בכך כמותו" (המלך במסיבו, א, עמוד סג).
בסוכה,  לישון  חובה  כי  להלכה  שנפסק  אף-על-פי 
כי  ואילך)   211 עמוד  כט  חלק  (לקו"ש  הרבי  ביאר 
מפורשת  הלכה  ישנה  שכן  ההלכה,  את  תואם  מנהגנו 
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