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ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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אור וחום ההתקשרות

בהנוגע למה שכותב אודות נסיעה לכאן להתראות, ושלעת עתה אין היכולת בידו, הנה על פי 
המובן ממה שכתוב בתניא פרק ה' – גם עתה היכולת בידו, ועוד יותר מהתראות בעלמא, כי 
הרי מבואר שם, אשר כשלומד תורתנו הק' ומשתדל להבינה ולהשיגה – הרי האדם הלומד 

מתיחד ביחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות עם הענין שלומד אותו.
ולכן כשילמוד שיעורים קבועים בתורת הנגלה ובתורת החסידות, שגם הנמצאים כאן 

לומדים אותם – נמצא, שהוא והנמצאים כאן מתייחדים ביחוד נפלא הנ"ל עם הענין הנלמד, 
ובדרך ממילא איש עם רעהו. ובפרט שעל־ידי־זה באה לגילוי גם כן הנקודה המבוארת בפרק 

ל"ב בתניא – שרק הגופים מחולקים והנפשות כולם מתאימות וכו' ולכן כל ישראל אחים 
ממש. והרי לגבי עצם הנפש אין המקום מפסיק, כי הוא למעלה מן המקום.

(אגרות קודש, חי"א ע' פו)

4 > דבר מלכות • 7 > ניצוצי רבי • 10 > סוגיות בתורת רבינו • 13> עת לדעת 
• 14 > יומן מבית חיינו • 17 > לוח השבוע • 22 > שניים מקרא ואחד תרגום

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר
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מנחה 
גדולה

שקיעת 
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זמן  משך  שהפסיק  זה  כי  לומר  ושלום]  חס   =] ח"ו 
ללמוד תורת החסידות זהו בהשגחה פרטית, כי פס"ד [= 
בכמה מקומות] (ובאריכות  בכ"מ [=  מפורש  דין]  פסק 
הרשות  ומצות  תורה  שבעניני  תשובה)  הל'  ברמב"ם 
אגרת  ועיין  הוא,  היצר  מפיתוי  ואך   - לאדם  נתונה 

התשובה לרבנו הזקן ספ"ט [= סוף פרק ט].

לימוד החסידותהכתב והמכתב 

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ג' בסיון ה'תשפ"א – י' בסיון ה'תשפ"א

במדבר | רק משה יכול לספור יהודים
בני  את  למנות  ואהרון  משה  מצווים  במדבר  בפרשת 

ישראל.
אנו רואים דבר פלא:

שנעשה מזמן  דבר מקובל  הוא  ספירת אזרחי המדינה 
שאינם  פשוטים,  אנשים  שוכרים  זו  כשלמטרה  לזמן, 

עסוקים במיוחד.
לגמרי:  אחר  באופן  נעשה  בני־ישראל  מניין  אולם 
ואהרון משה  על־ידי  יתבצע  שהמניין  מצווה  הקב"ה 

דווקא, בעזרתם של ראשי המטות!
מכל  חשוב  הכי  האדם   – רבינו  משה  עצמך:  והגע 
תורה,  עמהם  ולמד  בני־ישראל  את  שהנהיג  בני־ישראל, 
בני־ את  למנות  וללכת  ענייניו  כל  את  להניח  נצטווה 

לאוהל  מאוהל  לעבור  ישראל),  נשיאי  עם  (יחד  ישראל 

ולציין את מספר הנפשות שהגיעו לגיל עשרים שנה!
סיפור זה מלמדנו את מעלתן וחשיבותן של בני־ישראל:
אי־ הנבחר,  העם  בני־ישראל,  אודות  מדובר  כאשר 
אפשר שתפקיד המניין יינתן לסתם אדם, יהיה מי שיהיה, 
שכן, הנהגה כזו אינה מתאימה לגודל מעלתן וחשיבותן 
של בני־ישראל, ולכן, צווה הקב"ה שהמניין ייעשה על־ידי 

האנשים הכי חשובים – משה ואהרון ונשיאי העדה.
בישראל,  משפחה  יהודי,  בית  אודות  שמדובר  מכיוון 
הרי גם דבר פשוט, לכאורה, שאצל אינם־יהודים הוא דבר 
של חולין וטפל, אצל ישראל הוא מקבל חשיבות, מצווה 

של הקב"ה!

(משיחת כ"ח אייר תשמ"ד – לנשי ובנות חב"ד, 
תורת־מנחם ח"ד ע' 2094)

ספר�המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות טוען ונטען פרק טז. הלכות ג' בסיווןו'
מ"ע רמו. רמח.הל' שחיטה פרק יא.נחלות.. בפרקים אלו. פרק א
ב.

מ"ע רמח.פרק יב.פרק ג
ה.ד' בסיווןש"ק

מ"ע רמח.פרק יג.פרק ו
ח.ה' בסיווןא'

מ"ע רמח.פרק יד.פרק ט
יא.ו' בסיווןב'

ז' בסיווןג'
פתח פיך וגו'. ספר שופטים והוא 

ספר ארבעה עשר.. הלכות סנהדרין.. 
בפרקים אלו. פרק א
ג.

נדבות פי וגו'. ספר הפלאה 
והוא ספר ששי.. הל' 

שבועות.. בפרקים אלו. פרק 
א.

מ"ע קעו. מל"ת רפד. 
מ"ע קעה.

מל"ת רפב. רפג. מ"ע פרק ב.פרק ד
ו.ח' בסיווןד'
רכט. רכח.

מ"ע רכו. רכז. רל. פרק ג.פרק ז
ט.ט' בסיווןה'
רלא. מל"ת סו.

מל"ת שי. מ"ע רכד. פרק ד.פרק י
יב.י' בסיווןו'
מל"ת ש. 30
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דברמלכות

4

פרסום האמת – לא בכל מחיר
האמנם חלקו האמוראים רב יוסף ורב נחמן על דברי התנא "משמת רבי 
בטלה ענווה ויראת חטא"?! • ישנם עניינים בתורה שצריך להיזהר באופן 
פרסומם, כפי שאמרו חז"ל על כמה דברים "דבר זה אסור לאומרו בפני 

עם הארץ" • הדרן על מסכת סוטה מאת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
(לא  הוא  המסקנא2)  (לפי  סוטה  מסכת  סיום1 
רבי  "משמת  אלא)  יאיר3,  בן  פינחס  דרבי  הברייתא 
לתנא  יוסף  רב  ליה  "אמר  חטא",  ויראת  ענווה  בטלה 
(שלמד לפניו את מאמר המשנה) לא תיתני (לא ִתְשׁנה) 
'ענווה' דאיכא אנא (שאני ענוותן4), אמר ליה רב נחמן 
לתנא (שלמד לפניו את מאמר המשנה) לא תיתני יראת 

חטא, דאיכא אנא".
וצריך להבין5:

כיצד  אמוראים,  הם  נחמן  ורב  יוסף  שרב  כיוון  א) 
רבי  "משמת  המשנה  מאמר  על  לחלוק  הם  יכולים 
ענווה...  תיתני  "לא  ולומר  חטא",  ויראת  ענווה  בטלה 
לא תיתני יראת חטא", היינו, שגם משמת רבי יש ענווה 

ויראת חטא?
נחמן  ורב  יוסף  שרב  לתרץ,  אפשר  היה  [לכאורה 
זאת  גורסים  שאינם  אלא  המשנה,  על  חולקים  אינם 
במשנה. אבל על־פי־זה היו צריכים לומר בלשון "סמי 
מכאן" וכיוצא בזה, כרגיל בש"ס בכגון־דא6, ולא בלשון 

"לא תיתני"].
כמה  היו  נחמן  ורב  יוסף  לרב  עד  המשנה  מזמן  ב) 
ויראי  ענווים  בהם  היו  שבוודאי  אמוראים,  של  דורות 
אחד  שאף  הטעם  ומהו  נחמן.  ורב  יוסף  רב  כמו  חטא 

1. קודם לכן אמר כ"ק אדמו"ר: "כאשר מסיימים ענין בתורה – הרי זה מאורע 
של שמחה. וכשם שכל שמחה אצל בני ישראל היא באופן שלכל ראש מתבטא 
הדבר בלימוד התורה, הנה כן הוא גם בשמחה שמצד סיום מסכת, שמקשרים 
זאת עם הוספה בתורה. וזהו הטעם למנהג ישראל שלימוד סיום המסכת הוא 

באופן של עיון ודיוק יותר מאשר לימוד כל המסכת".
2. ראה חידושי אגדות מהרש"א ותוספות־יום־טוב כאן.

3. עבודה־זרה כ, ב. וש"נ.
4. פירוש רש"י.

5. ראה גם שיחת ליל ערב חג השבועות תש"כ בתחילתה (תורת־מנחם חלק 
כח עמ' 94 ואילך).

6. ראה – לדוגמא – שם כו, ב. מ, א. ועוד.

מהם לא התעכב על קושי במאמר המשנה "משמת רבי 
בטלה ענווה ויראת חטא", מלבד רב יוסף ורב נחמן?

ג) אפילו רב יוסף ורב נחמן – כשלמדו את המשנה 
לעצמם לא הוקשה להם דבר, ורק כאשר ה"תנא" למד 
את המשנה בפניהם, הנה אז "אמר ליה רב יוסף לתנא 
לא תיתני ענווה... אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני 

יראת חטא"?

ב
ויובן בהקדים שתי הקדמות:

הקדמה ראשונה – בנוגע לסדר הלימוד בזמן הש"ס: 
בין ראש־הישיבה ובין כל העם היה "ממוצע" שהעביר 
את  תירגם  כאשר  העם.  אל  ראש־הישיבה  דברי  את 
הדברים לשפה אחרת – היה נקרא "מתורגמן", וכאשר 

היה חוזר על דברי הרב כמו שהם – היה נקרא "תנא".
והקדמה שנייה: התורה היא אמנם תורת אמת – כל 
שלא  והעניינים  אמת,  הם  בתורה  האמורים  העניינים 
אף־על־פי־כן,  אבל   – במציאות  אינם  בתורה  נאמרו 
ברבים,  אותם  לפרסם  אפשר  שאי  בתורה  עניינים  יש 
כפי  אותם,  לקבל  עדיין  כלים  אינם  שהמקבלים  לפי 
שמצינו הן בנוגע לפסקי הלכות שבתורה, כמו "הלכה 
ואין מורין כן"7, והן בנוגע לענייני התורה עצמה (שהם 
למעלה יותר מענין התורה שמביא לידי מעשה8), כמו 

"דבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ"9.

ג
ועל־פי הקדמות הנ"ל יש לבאר מה שאמרו רב יוסף 

ורב נחמן לתנא "לא תיתני כו'":

7. ראה – לדוגמא – שבת יב, סע"ב. ועוד.
8. ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

9. נדרים מט, סוף ע"א. וש"נ.
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רב  דברי  את  מעביר  שהיה  הממוצע  הוא   – ה"תנא" 
יוסף, ראש הישיבה10, ואת דברי רב נחמן, אב בית דין11, 

אל העם.
וזהו שאמרו רב יוסף ורב נחמן לתנא:

ענווה  בטלה  רבי  "משמת  המשנה  שדברי  בוודאי 
ויראת חטא" הם אמת. כך נאמר בתורת אמת, וגם הם 
עצמם יודעים זאת. אבל אף־על־פי־כן, "לא תיתני", אל 
תאמר זאת ברבים, כי, הדור לא יוכל לקבל זאת, לפי 
נחמן  רב  ואת  ל"ענוותן"  יוסף  רב  את  מחשיבים  שהם 
"משמת  המשנה  שדברי  יטענו  ובמילא  חטא",  ל"ירא 

רבי בטלה ענווה ויראת חטא" אינם אמת חס־ושלום.
– ועל־דרך מאמר המשנה12 "חכמים הזהרו בדבריכם 
שמא כו' וישתו התלמידים הבאים אחריכם כו'". בדורות 
שלפני זה לא היו צריכים להזהיר על כך, אבל בדורות 
להזהיר  צורך  יש  כו',  נתמעטו  כאשר  זה,  שלאחרי 
דברי  הם  ודבריהם  "חכמים",  היותם  שלמרות  כך,  על 
בדבריכם",  "הזהרו  אף־על־פי־כן,  תורת־אמת,  חכמה, 
שלא יתפרשו באופן בלתי־רצוי, "כמו שקרה לאנטיגנוס 

איש סוכו עם צדוק ובייתוס תלמידיו כו'"13. –
רב יוסף עצמו היה סבור ש"משמת רבי בטלה ענווה" 
לבעל  עצמו  החזיק  לא  ענוותנותו  גודל  מצד  שכן,   –
מעלה כלל, וכפי שאמר "אי לאו האי יומא דקא גרים 
כמה יוסף איכא בשוקא"14, היינו, שהיה סבור שעובדת 
מצד  אינה  שבשוקא  יוסף  סתם  ולא  יוסף"  "רב  היותו 
דמתן־תורה,  יומא"  "האי  מצד  אלא  ויגיעתו,  עבודתו 
שהקדוש־ברוך־הוא בחר בו ועשאו "רב יוסף". ואף־על־
ילמד  שלא  ענווה",  תיתני  לא  לתנא  ליה  "אמר  פי־כן, 
ברבים ש"בטלה ענווה", כי, הדור שצריך לקבל ממנו 

סבור "דאיכא אנא", "שאני ענותן".
ענוותנותו,  ברוב  רבה,  שכאשר  שמצינו  דרך  ועל 
בינוני"),  אנא  ("כגון  בינוני  שהוא  לומר  בעצמו  טעה 
אמר לו אביי, תלמידו, "לא שביק מר חיי לכל ברי'"15. 
כלומר: אתה, רבה, מצד ענוותנותך, יכול להחשיב את 
כיון  בדיבור,  זאת  לומר  לך  אין  אבל  ל"בינוני",  עצמך 
להחשיב  חייבים  והם  ממך,  לקבל  שצריך  דור  שישנו 

אותך ל"צדיק".
תיתני  לא  לתנא  נחמן  רב  ליה  "אמר  ועל־דרך־זה 

יראת חטא דאיכא אנא":

10. ראה ברכות הוריות בסופן.
11. ראה קידושין לג, סוף ע"א.

12. אבות פרק א משנה יא.
13. פירוש רבינו עובדיה מברטנורא.

14. פסחים סח, ב.
15. ברכות סא, ב.

בטלה...  רבי  ש"משמת  סבור  היה  עצמו  נחמן  רב 
יראת חטא", שהרי ידע שיראת החטא שלו היא רק מצד 
הסיבה של כיסוי הראש, כמסופר במסכת שבת16. אבל, 
כיוון שכל העולם לא ידע זאת, והם היו מחשיבים אותו 
לירא חטא לאמיתתו, לכן אמר לתנא "לא תיתני יראת 

חטא" כיוון שהכל סבורים "דאיכא אנא".

ד
הלשון  דיוק   – הנ"ל  הדיוקים  כל  יתורצו  ועל־פי־זה 
שהאמוראים  הטעם  מכאן",  "סמי  ולא  תיתני",  "לא 
שלפני רב יוסף ורב נחמן לא אמרו זאת, וגם רב יוסף 

ורב נחמן אמרו זאת רק לתנא:
סוברים  נחמן  ורב  יוסף  רב  גם  הנה  דאמת  אליבא 
ש"משמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא", אלא שאמרו 

לתנא שלא ידרוש זאת ברבים, כנ"ל.
היו  זה  שלפני  בדורות  האמוראים  אצל  כלומר: 
חטא",  ויראת  ענווה  ש"בטלה  ברבים  לדרוש  יכולים 
חטא;  ויראת  הענווה  עניין  אמיתית  מהו  שידעו  כיוון 
שנתמעט  נחמן,  ורב  יוסף  רב  של  בדורם  כן  שאין  מה 
הדור, והחשיבו את עניין הענווה ויראת חטא במדרגה 
שאודותה  חטא  ויראת  הענווה  ממדריגת  יותר  נמוכה 
נקראת  הייתה  זו  נמוכה  שגם מדריגה  במשנה,  מדובר 
ורב  יוסף  רב  אמרו   – חטא  ויראת  ענווה  בשם  אצלם 
נחמן לתנא שלא ידרוש ברבים ש"בטלה ענווה ויראת 
חטא", כיוון שמחשיבים אותם שיש אצלם עניין הענווה 

ויראת חטא.
הייתכן  המפרשים17,  קושיית  גם  תתורץ  ועל־פי־זה 
הענווה  לעניין  בנוגע  אומרים  נחמן  ורב  יוסף  שרב 
עניין  זה  הרי  דלכאורה  אנא",  "דאיכא  חטא  ויראת 
של התפארות? – כי הם בעצמם היו סבורים ש"בטלה 
ענווה ויראת חטא", ורק אמרו לתנא שלא ידרוש זאת 

ברבים, כיוון שהעולם סבורים "דאיכא אנא".
ועל־פי־זה תתורץ קושיא נוספת:

כיוון שרב יוסף ורב נחמן אומרים "לא תיתני ענווה... 
שמשמת  נמצא,  זה,  על  חולק  מצינו  ולא  חטא",  יראת 

רבי לא בטל דבר, לא ענווה ולא יראת חטא.
התנאים  שאר  לכל  בנוגע  ביותר:  תמוה  ולכאורה 
איזה  בטל  מהם  אחד  כל  משמת  הנה  במשנה,  שנימנו 

דבר, ודווקא בנוגע לרבי
– שנקרא רבינו הקדוש, ו"בשעת פטירתו... זקף עשר 

16. קנו, ב.
17. ראה חידושי אגדות מהרש"א שם. וראה גם שיחת שבת פרשת במדבר, 

ערב חג השבועות סעיף י (תורת־מנחם חלק כג עמ' 10). וש"נ.

5 28



27

וידוע  גלוי  ריבונו־של־עולם,  אמר,  מעלה,  כלפי  אצבעותיו 
(מעולם־ נהניתי  ולא  בתורה  אצבעותי  בעשר  שיגעתי  לפניך 

הזה) אפילו באצבע קטנה"18, ועל ידו הייתה חתימת המשנה, 
שגדלה מעלתה על הברייתא באופן שבאין ערוך, כפי שמבאר 
הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשניות19, ובפרט על־פי המבואר 
בפנימיות התורה, בדרושים המבארים את עניין שעבוד מצרים 
"שישים  בעניין  השירים21,  שיר  בדרושי  וכן  מצרים20,  ויציאת 
מלכה  נקראת  שהמשנה  פלגשים"22,  ושמונים  מלכות  המה 
והברייתא פילגש, "כי על דרך משל המלך עם המלכה הם דרים 
תדיר יחד, מה שאין כן עם פילגשו הולך אליה בצנעה כו'"23 –

הנה משמת רבי לא בטל דבר?!
ועל־פי הנ"ל מובן בפשטות – כיוון שגם רב יוסף ורב נחמן 
אמרו  ורק  חטא",  ויראת  ענווה  בטלה  רבי  ש"משמת  סוברים 

לתנא שלא ידרוש זאת ברבים.

ה
וההוראה מהנ"ל בעבודתנו:

חסרונות  לו  שיש  לתלמידים,  שמשפיע  יהודי  רואים  כאשר 
מסוימים, ועד שהנהגתו היא להיפך ממה שמשפיע לתלמידיו 
זאת  לפרסם  צריכים  לא  באמת,  המצב  הוא  כך  אם  גם  הנה   –
את  להכריז  צורך  אין  אבל,  האמת,  הוא  שכן  ייתכן  ברבים. 

האמת מראש כל גגות24.
הוא בעצמו יודע אודות חסרונותיו, והזולת יודע עוד יותר 
טוב ממנו, לפי שאינו נוגע בדבר (ובמילא אין כאן הכיסוי של 
אהבת עצמו), ואדרבה, ייתכן שנוגע לו לראות את חסרונותיו 
של הזולת, שכיוון שמציאותו של הזולת ממעטת את המציאות 

שלו, לכן רואה את חסרונותיו עוד יותר טוב ממנו בעצמו;
אבל אף־על־פי־כן, כיוון שהלה לומד עם יהודים "קמץ אל"ף 
לקבל  אליו  שזקוקים  יהודים  שיש  והיינו,  בזה,  וכיוצא  ָא", 
אם  גם  הרי  אחר),  ממישהו  זאת  יקבלו  (שלא  השפעה  ממנו 
 – שמשפיע  ממה  להיפך  בעצמו  שהוא  ועד  חסרונות,  לו  יש 
עצמו  משל  משפיע  שאינו  כיוון  עצמה,  להשפעה  נוגע  זה  אין 
("אייגענע זַאכן"), אלא הוא אומר דבר אמת, ו"קבל האמת ממי 

שאומרו"25.

(משיחת שבת פרשת במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשכ"ד. תורת־מנחם חלק 
מ עמ' 9 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה) 

18. כתובות קד, א.
19. ד"ה "אחר כך ראה להסתפק".

20. תורה־אור שמות מט, ב ואילך. 
21. ליקוטי־תורה שיר־השירים לח, ב ואילך.

22. שיר־השירים ו, ח.
23. ליקוטי־תורה שם מא, סוף ע"ב.

24. ראה תורת־מנחם חלק כז עמ' 430.
25. ראה רמב"ם בהקדמה לשמונה פרקים. רמ"א בהקדמה למחיר יין.

סיכום
רבי  "משמת  סוטה:  מסכת  בסוף  שנינו 
ובגמרא:  חטא".  ויראת  ענווה  בטלה 
לפניו  (שלמד  לתנא  יוסף  רב  ליה  "אמר 
ענווה  תיתני  לא  המשנה)  מאמר  את 
דאיכא אנא, אמר ליה רב נחמן לתנא לא 

תיתני יראת חטא דאיכא אנא".
ייתכן  כיצד  תמוהים:  הדברים  לכאורה 
בנוגע  אומרים  נחמן  ורב  יוסף  שרב 
אנא"?  "איכא  חטא  ויראת  לענווה 
יכולים  כיצד  ובכלל,  התפארות!  זוהי 

אמוראים לחלוק על דברי המשנה?!
הביאור:

רב יוסף ורב נחמן אינם חולקים על דברי 
המשנה והם מודים ש"משמת רבי בטלה 
הורו  שהם  אלא  חטא".  ויראת  ענווה 
ל"תנא" הדורש לפני הציבור "לא תיתני" 

– אל תדרוש זאת ברבים.
אנשי  הכירו  לא  הדורות,  מיעוט  מצד 
את  נחמן  ורב  יוסף  רב  של  דורותיהם 
המוזכרות  החטא  ויראת  הענווה  מעלת 
במשנה. לדעתם, ענוותנותו של רב יוסף 
שוות  הינן  נחמן  רב  של  החטא  ויראת 
שהיו  החטא  ויראת  לענווה  במעלתן 

בימי רבי.
ל"תנא"  נחמן  ורב  יוסף  רב  הורו  לפיכך, 
בציבור  תדרוש  אל   – תיתני"  "לא 
ויראת  ענווה  בטלה  רבי  ש"משמת 
ויטעה  זאת  יקבל  לא  הציבור  חטא", 
בלתי  דברי  ישנם  שבמשניות  לומר 

מדויקים חס־ושלום.
מכך נלמדת הוראה:

להימנע  יש  ואמיתיים  נכונים  דברים  גם 
לגרום  עלול  הפרסום  אם  מלפרסמם 
לאחרים  מסייע  מישהו  כאשר  לתקלה. 
אין  ומצוות,  תורה  בענייני  להתקדם 
החסרונות  את  או  גנותו  את  לפרסם 

שקיימים בו, ולהפריע לעבודתו. 
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

השלוחים והמשלח
תארים אחדים בהם עיטר הרבי את השליח הראשון לצפון אפריקה

הרה"ח ר' מיכאל ליפסקר • על איזה תפילה מיוחדת הנאמרת בשבתות־
קודש הצביע הרבי ואמר כי היא קשורה במיוחד לשלוחים • עדותו
של הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א על הצלחת חב"ד בתוניס
• אישיות מירושלים שדיווחה לרבי על פועליהם של השלוחים בצרפת
ותגובתו של הרבי • הרבי דאג לבדידותן של השליחות • כיצד הגיב

הרבי לאכזבת היהודי שלא הגיע ליעדו בראש השנה? • בעקבות כינוס
שלוחי חב"ד בשבוע הקודם בארצנו הקדושה, מוגשת רשימה מיוחדת

תארים לשליח הראשון
בין התארים שכתב הרבי על השליח (שד"ר) הראשון 
למרוקו הרה"ח ר' מיכאל ליפסקר (ז"ל) אנו מוצאים 

את הבאים ('אגרות קודש' כרך ג עמ' שלח):
איש רב פעלים במעשי חייא.

ועוד שם (כרך ד' עמודים כו־כז):
עוסק נו"מ  אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  בא־כחנו 

בצב"א [=בצרכי ציבור באמונה] איש רב פעלים וכו'
מוהר"ר מיכאל שי' ליפסקר.

תפילה שקשורה ב...שלוחים
('התוועדויות  תשמ"ה  תמוז  י"ז  בלק  ש"פ  בשיחת 

תשמ"ה' כרך ד עמ' 2563) אמר הרבי:
ציבור בצרכי  העוסק  של  המעלה  גודל  ומפני 

תורה" בדברי  כעוסק  ציבור  בצרכי  ש"העוסק   –
(ירושלמי ברכות ריש פרק ה. רמב"ם הל' תפילה פ"ו
בצרכי העסק  מעלת  יותר  שגדולה  עוד  ולא  ה"ח), 
ציבור ממעלת העסק בתורה אפילו באופן ד"תורתו
מפסיק אומנתו"  ש"תורתו  לדבר  וראיה  אומנתו", 
מלימודו לקריאת שמע (שו"ע ואדה"ז או"ח סו"ס קו)
לקריאת מעשייתו  מפסיק  אינו  ציבור  בצרכי  ועוסק 
עמ' חכ"א  לקו"ש  וראה  ד  סעיף  ע  סימן  (שם  שמע 
24 הע' 27. וש"נ) – הנה בכל שבת ושבת עושים "מי

שברך" ל"כל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה".
וענין זה שייך במיוחד לכל [=הולם את] ה"שלוחים"

של בשליחותו  והיהדות  התורה  בהפצת  שעוסקים 
להם שיש   – מוהריי"צ)  אדמו"ר  (כ"ק  הגאולה  בעל 
באמונה", ציבור  בצרכי  ד"עוסקים  העילויים  כל  את 

כמו ה"עוסק בתלמוד תורה", ועוד יותר מזה...
בסיום השיחה איחל הרבי (אחרי ששלל הנהגת אלה 

המתחמקים מעסקנות בהפצת התורה והיהדות):
והמעשה הוא העיקר – שכולם יחדיו יהיו "עוסקים
בתורה" וכולם יחדיו יהיו "עוסקים בצרכי ציבור"...

הגאון הרב מאזוז שליט"א והשליח 
בתוניס

ואילך)  רכד  (עמודים  ישראל"  "מגדולי  בספרו 
מקדיש הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז שליט"א דברים 

רבים לדמותו של השליח בתוניס. להלן ניצוצות:
"למעשה הרב הרה"ג ר' ניסן פינסון [נולד ד' מנחם 
אב תרע"ח ונלב"ע בערב חנוכה תשס"ח] הקים עולה 
לארץ  עלו  הרבנים  שרוב  אחרי  בתוניסיה.  תורה  של 
לתוניס  פינסון  הרב  בא  לעולמם,  הלכו  או  ישראל 
(בהתחלה בא לאי ג'רבא ואח"כ לתוניס) בשנת תש"ך 

בשליחות האדמו"ר מליובאוויטש.
"היה זה ביום כ"ח באדר ה'תש"ך... ובנה אימפריה 
של תורה וחינוך. אי אפשר לדמיין אפילו, כמה בחורים 
לומדים היום תורה, לומדים בישיבות, או על כל פנים 

התקרבו ליהדות בזכותו.
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לא  שמעולם  ייאמר,  פינסון  הרב  של  "לשבחו 
לנוסח  בישיבה  התלמידים  [תפילת]  נוסח  שינה 
בסידורים  התפללו  התלמידים  ה'".  "תהלת  סידור 
דפוס ג'רבא... רק הוסיף להם 'נופך' חסידי: סעודה 
שלישית עם סיפורי חסידים, וחגיגות י"ט כסלו וי"ב 

בתמוז.
"חן מיוחד היה לחסידות חב"ד בעיר. לעולם לא 
אשכח את לילות י"ט כסלו היפים והנעלים במסיבה 
הרוח  בהתרוממות  איך  פינסון,  הרב  עם  חסידית 
שרים יחד המונים ותלמידי חכמים: 'ברוך אלוקינו 
שבראנו לכבודו' בדבקות רבה, כשחוזרים ומשננים 
התועים',  מן  'והבדילנו  המילים  את  ושנן  חזור 
כנהמת ים וגליו. בחוץ – ברחוב דה־ראן־כלי - נוער 
ערבי פראי משתולל עם נוער אירופי (או נוער יהודי 
חום   – ומבפנים  ההשכלה),  בקסמי  השבוי  אירופי 

ואור בלבבות.
את  ולהלהיב  להחיות  באה  החסידות  "תנועת 
הרגש הפנימי והמוסר שביהדות. מה שעשו רבותינו 
בשיריהם,  הלוי  יהודה  ור'  גבירול  בן  שלמה  ר' 
המלאים צימאון והתלהבות לבורא עולם עד כלות 
הנפש ועד מיצוי הנפש – עשתה החסידות בריקודיה 
שמירת  היא:  אחת  המטרה  אולם  שלה.  וב'לחיים' 
ערנית  חיה,  יהדות  משמר.  מכל  והמצוות  התורה 
ולצפות  מצב  בכל  קומתה  לזקוף  היודעת  ותוססת 

ולקוות באמונה שלמה ליום ישועה כי יבוא".
ייסוד  בתחילת  פינסון  הרב  את  זוכר  "...אני 
ישיבתו, שאסף ילדים בני עשר מג'רבא ויושב אתם 
וברוך־ אמן  לענות  אותם  ומחנך  התפילה,  בשעת 

הוא וברוך־שמו ואמן יהא שמי' רבא בקול רם (כמו 
שנהג הבעל שם טוב עם ילדי ישראל בשעתו)".

בכל שבת יש שלוחים אצל הרבי!
כשנכנס הרה"ח ר' זלמן יפה (מאנגליה) ל'יחידות' 
האם  הרבי  את  שאל  הוא  תשל"ז  סיון  ט"ז  ביום 
תתקיים התוועדות של הרבי בשבת הסמוכה (ש"פ 
לכאן  להגיע  רגיל  וציין: "הנני  סיון)  ח"י  בהעלותך 
תפילת  זמן  שמכריזין  זוכר  ואיני  שנים  ח"י  כבר 
מתקיימת  לא  בהן  בשבתות  שנהוג  (כפי  מנחה".. 

התוועדות).
הרבי: "חיפשתי בספרים חסידיים בנוגע לשבת זו 

ולא מצאתי טעם להתוועד". 
ר' זלמן יפה: "הרי יש כאן שליח של הרבי [= כיוון 

לחתנו הרה"ח ר' שמואל לו]".
"בכל שבת יש כאן שלוחים!". הרבי:

עדות אישית מן השטח
עמודים  תשמ"ז  בשנת  שנדפס  השליחות'  ב'ספר 
283 ואילך נדפס המכתב דלהלן מתאריך ערב שבת 

נחמו, ה'תשל"ט:
ות"ח תמוז,  מכ"ה  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

חב"ד מעסקני  רושמיו  לי  לכתוב  לבבו  שימת  על 
שפגש בעת ביקורו בכמה ערים בצרפת

לעידוד, הם  וזקוקים  שראויים  להדגיש  ולמותר 
לך "לך  הכתוב,  כלשון  בעצמם,  שמקיימים  כיון 
זרה במדינה  אביך",  ומבית  וממולדתך  מארצך 
מצוה בשליחות  וכו'  קשים  ותנאים  זרה  ולשון 
להפיץ היהדות, התורה ומצותי' במקומות נידחים

מבחינת מצב היהדות שם...
המכתב שנכתב למר חנוך בן ארזה היה תחת ידי 
ומסרתיו גם לפרסום לעורך 'כפר חב"ד' הר"ר א.ד. 
הלפרין הי"ו אשר ציטטה בפתיחה לראיון שפרסם 
של  מכתבו  את  נביא  הפעם   .14 עמ'   259 בגיליון 
ב'אגרות  אי"ה  שיודפס  ארזה  בן  חנוך  מר  הנמען 

קודש' כרך לד בשולי האיגרת:
עסקיי  לרגל  בצרפת  ביקרתי  כחודשיים  "לפני 

ובין השאר הייתי במרסיי, ניצה וליון [=ליאון].
נרעשתי  וממש  חב"ד  שליחי  עם  שם  "נפגשתי 
הזוג  הוא!  רב  כי  ממפעלם  עמוקות  והתרשמתי 
במסעדה  גדול  תיקון  עשו  שבמרסיי,  לבקובסקי 
שמוגש  הגשמי  המזון  מלבד  העיר,  במרכז  שפתחו 
האיש  של  פניהם  במאור  מתובל  הריהו  וזול,  טוב 
וביתו, כשבכך הם מונעים עשרות מישראל בכל יום 
הזדמנות  מנצלים  והם  טרפות  במאכלי  מלהתגעל 
זו להנחת תפילין לרבים מן הבאים לבית, לשיחות 
שהם  השיעורים  מלבד  זאת  וכדו[מה].  ביהדות 
הלחץ  את  ראיתי  גם  בשבתות.  לקבוצות  מלמדים 
(הגשמי) שהם נלחמים בו, והם עושים את מלאכתם 

באמונה וביעילות.
לו  רב  שידיו  פינסון,  מר  את  פגשתי  "בניצה 
ברוחב  והוא  רחוקים  שהיו  תלמידים  עם  בלימוד 

דעתו ובסבר פניו היפות עוסק עמם ופועל רבות.
"ובליון, הרב גורביץ בפעלתנותו, חכמתו ומאור 
פניו, עושה רבות עם הקבוצה שניכר בה היטב, כי 
לא חונכה על ברכי היהדות והיום הרי הם חסידים 

של ממש! 
להיעזר  זכיתי  אישית  שאני  מה  מלבד  זאת  "(כל 
המלך  "אפילו  שהרי  אלו,  במקומות  בהיותי  בהם 

במדבר צריך הוא לאכסניה").
פועלים,  הם  שמכוחו  אלו  של  רבם  אשרי  "אכן, 
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נדחי  עם  עושים  הם  שכך  חלקם  ואשרי  אשריהם 
ישראל!

חלק  אלא  הם  אין  בדברים,  שהארכתי  "אף 
אני  עיניים.  למראה  מאד  שהתרגש  הלב  מרגשות 
אין  שכן  זו,  באריכות  לטורח  הייתי  שלא  מקווה 
ברצוני אלא להביע את הוקרתי והערכתי למפעלים 

הגדולים שאברכים אלו עוסקים בהם. 
בן  חנוך  והערצה,  כבוד  רגשות  ברוב  "והנני 

ארזה".

"האם יש לה חברות?"
סח הרה"ג הרה"ח הרב ר' אברהם מיכאל הלפרין 

רבה של הגבעה הצרפתית בירושלים ת"ו:
בעתלית  הרבנית  מגורינו־שליחותינו  "בתקופת 
התקשרות  בארוכה  [ראה  (תשכ"ג־תשל"ג) 
פעם  כשנכנסתי  א'שסה],  גליון  תש"פ  שנת  שלהי 
ל'יחידות' – התעניין הרבי בקשר לרעייתי איך היא 
מסתדרת שם, האם יש לה שם חברות. השבתי לרבי 
כי נראה לי שכיוון שהיא מאד טרודה ועסוקה אני 

מקווה שהיא שבעת רצון מתפקידה כ'אשת רב'.
כמורה  שימשה  היא  תקופה  באותה  כי  "יצוין, 
במנהל  השתלמה  מה  (זמן  בחיפה  יעקב"  ב"בית 
ופיקוח – בהתאם להסכמת וברכת הרבי), והייתה 

מוסרת שיעור שבועי לנשים בעתלית. 
מצאה  לא  היא  לירושלים,  כשעברנו  "בתשל"ג, 
היא  החינוך,  בתחום  עבודה  הראשונה  בתקופה 
תפקיד  בשבח  מכתב  לקבל  וזכתה  לרבי  כתבה 
חשוב  תפקיד  ממלאת  היא  שבזה  הבית"  "עקרת 

בחיים.
"זמן מה לאחר מכן נפתח ביה"ס העל יסודי "בית 
כמנהלת  לשמש  התבקשה  והיא  בירושלים  חנה" 

חינוכית".
- עד כאן סיפורו של הרב הלפרין. 

ניתן אולי להשלים כאן, על פי הנתונים הבאים: 
ביום ד' י"ב תשרי תשל"ג כותב מ-770 הרה"ח ר' 

ליפא שי' קורצווייל:
(ז"ל)  שליט"א  ליפסקר  ציון  בן  הרב  "לכבוד 

נחלת הר חב"ד, שלום וברכה!
..באותו יום שבאתי [= הגעתי לניו־יורק] ניגשתי 
ל[הרב] חדקוב ואמרתי לו את כל מה שמסרת לי 
והוא אמר לי שאני אכתוב את כל מה שאמרתי לו 
שישי  וביום  לרבי.  יכניס  והוא  לו  ואמסור  בכתב 
[הרב]  ידי  על  לרבי  פתק  הכנסתי  בואי  למחרת 

על  שעות...   4 אחרי  תשובה  וקיבלתי  חדקוב, 
בנוגע  "להתעסק  כך:  הייתה  התשובה  פנים  כל 

לעתלית".
כתבתי  (אני  עיגול  עשה  הרבי  ליבנאל  "ובנוגע 
שם שלאשתך לא יהיה חברה וזה מקום רחוק מעיר 
בשבילו".  זה  אין  "לכן  זה)  על  כתב  הרבי  אז  וכו' 

ובסוף הרבי כתב "אזכיר עה"צ".

הכנת ממלא מקום? 
לעזיבתו  אלטרנטיבה  להכין  ביקש  והרבי  ייתכן 
הרבי  שכתב  כמו   – לירושלים  הלפרין  הרב  של 

בהזדמנות אחרת (ספר השליחות עמ' 323):
מקום להשאיר  אפשר  שאי  פשוט,  וגם  מובן 

איש לשם  שיבוא  כדאי  מועד..  בעוד  ולכן  פנוי 
המתאים מאנ"ש...

יכהן  ליפסקר  והרב  רצה  הסיבות  שמסבב  אלא 
כרב העיר ערד – ראה בארוכה ברשימותינו במדור 

זה דשנת תש"פ (גיליונות א'שמג א'שדמ)

הוראות וסיפורי השליח לארגנטינה
הרבי  כתב  בארגנטינה  לשליחות  צאתו  טרם 
את  שליט"א  גרינבלאט  צבי  ר'  הרה"ח  להרה"ג 

הדברים הבאים:
ושל שלו  (והשכל)  העיון  כח  יעסיק 

פאנאדערקלייבן [= בירור] ענינים בלימוד התורה
ובשליחותם בהפצה, וה' אָּתם.

פעם  נסע  השלוחים  "אחד  גרינבלאט:  הרב  שח 
עם  להתפלל  כדי  הערים  לאחת  השנה  לראש 
להם  לתקוע  המקום,  מיהודי  וחמישים  מאתיים 
בשופר ולהשמיע בפניהם דברי חיזוק והתעוררות.

הוא  ליעדו.  להגיע  הצליח  לא  הוא  "למעשה 
מנין  ללא  מסוימת  בעיירה  הדרך  באמצע  נתקע 
וללא סביבה. גם כאשר ניסה לחפש יהודים ברחבי 

העיירה הנידחת לתקוע להם בשופר, לא מצא.
"רק לקראת סוף היום של ראש השנה הוא מצא 

בבית רפואה יהודי שוכב ותקע לו בשופר.
וכשנכנס  חלקו  מנת  היו  ועצבות  "אכזבה 
לי  הגיע  מדוע  הרבי:  בפני  הכול  פרק  ל'יחידות' 
דבר שכזה?! לא קהל ולא מנין ורק... תקיעת שופר 

ליהודי אחד.
"וכה אמר לו הרבי:

לתקוע בשופר לאותו יהודי, זאת הייתה תכלית
השליחות שלך!
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השבח והעונש
דוד המלך דיבר בשבח התורה, אך באופן תמוה דווקא נענש על כך – 
מדוע? • התורה מעניקה חיות לעולמות, ונשאלת השאלה האם זוהי 

מעלתה העיקרית • שלושה ביאורים מיוחדים, שנלקטו מרוחב היריעה 
של תורת רבינו, ועובדו לרגל חג השבועות בידי מערכת 'התקשרות'

השבח הפך לחטא
איתא בגמרא מסכת סוטה (לה, א): "דרש רבא: מפני 
'זמירות',  תורה  לדברי  שקרא  מפני  דוד?  נענש  מה 
שנאמר (תהלים קיט, נד) 'זמירות היו לי חוקיך בבית 
מגורי'. אמר לו הקדוש־ברוך־הוא: דברי תורה שכתוב 
אתה  ואיננו'  בו  עיניך  'התעיף  ה)  כג,  (משלי  בהן 
שאפילו  בדבר  מכשילך  הריני  זמירות?!  אותן  קורא 
תינוקות־של־בית־רבן יודעין אותו! דכתיב (במדבר ז, 
ט) "ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש וגו'", ואיהו 
אתייה בעגלתא [ = דוד נשא והביא את הארון על ידי 

עגלה]".
דא"ח,  בדרושי  בהרחבה  נתבארו  הגמרא  דברי 
'דרך־ "דוד"),  ד"ה  אחרון  (קונטרס  באגרת־הקודש 
מצוותיך' (מצוות נישאת הארון בכתף) ועוד, ובפרט 

במאמרי השייכים לחג השבועות.
תוכן הביאור הוא:

בעת  דוד  אמר  חוקיך"  לי  היו  הפסוק "זמירות  את 
קשים  בזמנים  אויביו.  מפני  והסתתר  כשנמלט  צרתו, 
אלה, היה דוד המלך מתבונן בכך שכל ענייני העולם, 
התורה.  אל  לגמרי  בטלים  הינם  צרותיו,  גם  וממילא 

בכך היה דוד מנחם עצמו ומשמח את ליבו.
בלשון רבינו הזקן (אג"ק שם): "חיות כל העולמות 
דרך  אחת,  מצוה  בדקדוק  תלויים  ותחתונים  עליונים 
כל  ועולים  עליון  יחוד  נעשה  כשר,  הקרבן  אם  משל, 
שקיבל  שינה,  ואם  ושפעם,  חיותם  לקבל  העולמות 
כשר  שרת  בכלי  שלא  או  משל  דרך  בשמאלו  הדם 
העולמות  עליות  נתבטלה  אזי  חציצה,  שהייתה  או 
מתגלים  כשרות  בתפילין  וכן  כו'.  ושפעם  וחיותם 
מוחין עליונים דזו"נ שהם מקור החיים לכל העולמות, 

ובדקדוק אחד נפסלין ומסתלקין המוחין". 

שבריבוי  ה'  מעשי  גדלו  מה  המתבונן  "והלכך, 
במציאות  בטלים  כולם  ואיך  צבאם,  וכל  העולמות 
לגבי דקדוק אחד מדקדוקי תורה שהוא עומק מחשבה 
העליונה וחוכמתו יתברך... מזה נתבונן גדולת עומק 
על  ותכלית  קץ  לאין  ומעלתה  יתברך...  מחשבתו 
מעלות חיות כל העולמות, שכל חיותם שופע מדקדוק 

אחד ממנה כו'".
ברם, השבח ששיבח דוד את התורה בכך שהעולמות 
מתאים  זה  שבח  לחטא.  עבורו  נחשב  אליה,  בטלים 
התורה  לחיצוניותה;  שבתורה,  הנמוכה  למדרגה 
עצמה הינה נעלית לגמרי מכל העולמות ואין לשבחה 

בכך שהעולמות בטלים אליה.
בלשון רבינו הזקן: "אך מה שהיה משתבח בתהילת 
נענש  כו',  לי  היו  זמירות  ואמר  זו,  במעלתה  התורה 
על זה, ואמר לו הקדוש־ברוך־הוא זמירות קרית להו, 
משום שבאמת מעלתה זו שכל העולמות בטלים לגבי 
עומק  של  אחוריים  מבחינת  היא  ממנה  אחד  דקדוק 
פנימית  שהוא  שבעומק  פנימית  אבל  המחשבה... 
התורה... אין לַשׁבחּה כלל בתהילת חיות כל העולמות, 
אינה  פנימיותה  ובבחינת  חשיבי,  ממש  דלא  מאחר 
שמחת לבב אנוש ושעשועיו, אלא כביכול שמחת לב 
ושעשוע המלך הקדוש־ברוך־הוא שמשתעשע בה, כי 
בידיעת  ומעלתה  מקומה  וידע  דרכה  הבין  אלוקים 
עצמו כביכול אבל נעלמה מעיני כל חי... וזהו שאמר 

הכתוב 'ואהיה אצלו שעשועים', 'אצלו' דווקא וכו'".
עד כאן תוכן הדברים בקיצור.

להכניע את האויבים
המלך  שדוד  קרה  אכן  כיצד  להבין:  צריך  והנה 
שיבח את התורה בשבחים הראויים רק לחיצוניותה? 
האמיתית  מעלתה  את  המלך  דוד  הכיר  בוודאי  הן 

סוגיותבתורת רבינו

10



שיבחה  ולא  ש'חטא'  קרה  כן  אם  כיצד  התורה,  של 
בשבחיה האמיתיים?!

במקום  הזקן  רבינו  על־ידי  נתבאר  זה  עניין  הנה, 
אחר:

בתורה־אור (מקץ לב, א) מבאר רבינו הזקן שבשבחו 
את התורה התכוון דוד לא רק לשמח את עצמו בעת 
צרתו אלא גם לפעול ביטול והכנעה באויביו. על־ידי 
העולמות,  כל  שחיּות  שבחּה  והזכרת  בתורה  העסק 
לרבות חיּות אויביו ומתנגדיו, נמשכת מהתורה – ניתן 

לפעול בהם ביטול והכנעה.
בכך  דווקא  התורה  את  דוד  ששיבח  הסיבה  זו 
לפעול  שרצה  משום  לתורה,  בטלה  העולמות  שחיות 

על אויביו שבעולם ביטול והכנעה.
היה  עליו־השלום  המלך  "דוד  הזקן:  רבינו  בלשון 
ואין  לו,  שונאין  שהיו  מגורי  בבית  שעה –  לפי  צריך, 
התהוות  בשרש  דהיינו  בשרשן,  אלא  נמתקין  דינים 
הוא  אשר  בחלקו  ולשמוח  להתענג   – כו'  העולמות 
שעל־ידי־זה  העולמות,  וחיות  לקיום  בתורתו  ממשיך 
ממילא יתבטלו כל המונעים, מאחר שמקבלים חיותם 
למטה,  אורה  וכשממשיך  לגבה,  בטלים  והם  ממנה 

תיפול עליהם אימתה ופחד, והיו כלא היו".
וממשיך לבאר שם, שזהו תוכן הצעת חז"ל (גיטין) 
ידי  שעל  מאליהם",  כלים  והם  עליהן  והערב  "השכם 
להיות  מתעלה  חיותם  מקור  שהיא  בתורה  העיסוק 
שהיא  התורה  "עסק  ועל־ידי  "עליהם",  מהם,  גבוה 
כלים  הם  חיותם...  מקור  שהיא  מאד,  ונעלה  גבוה 

ומתבטלין מאליהן וממילא נדחים".
מעתה, סרה התמיהה על הנהגת דוד המלך:

דוד אכן הכיר במעלת התורה האמיתית וידע שהיא 
נעלית לגמרי מכל עניין העולמות, אלא שבעת צרתו 
שבתורה,  הנמוכה  המדרגה  מעלת  את  דווקא  הזכיר 
שממנה נמשכת חיות לעולמות, משום שכוונתו הייתה 

לפעול בעולם ולהכניע את אויביו.

שבח לא מספיק
ברם, לפי המבואר לעיל לא מובן – מדוע נענש על 
התורה?  של  האמיתית  מעלתה  את  הזכיר  שלא  כך 
הלא היה זה בשעה שבה ביקש לפעול בעולם, ומשום 

כך הזכיר רק שבחים הנוגעים לכך!
המענה על כך: 

שבחים  ורק  אך  שהזכיר  בכך  היה  דוד  של  חטאו 
לתורה  גם  השייכים  השבחים  את  הזכיר  ולא  אלה, 

הזקן  רבינו  שמדייק  וכפי  עצמה,  מצד  שהיא  כפי 
בלשונו בתורה־אור: "נענש על שקראם זמירות... על 
לשבח  באים  כאשר  גם  לחוד".  המעלה  בזו  ששיבחם 
מקור  ונעשתה  שירדה  התורה,  של  הנמוך  חלקה  את 
התורה  של  שבחיה  את  להזכיר  יש  העולמות,  חיות 

מצד עצמה.
הנמוכה  במעלתה  ששיבחה  בכך  החיסרון  והנה, 

בלבד, יש לבאר בשני אופנים, כדלקמן. 

החשש מפני הטעות
עלולה  בלבד  הנמוך  השבח  השמעת  ראשון:  אופן 

להטעות את השומעים.
שמוזכר  וכיוון  ישראל,  כל  בקרב  הופצו  דוד  דברי 
חיות  מקור  שהיא  כפי  התורה  של  השבח  רק  בהם 
מבני־ישראל  כמה  להטעות  הדבר  עלול  העולמות, 

ולגרום להם לחשוב שבכך מסתכמת מעלת התורה. 
וביטא  בלשונו  נזהר  שלא  על  דוד,  נענש  כך  ועל 
מבני־ שיהיו  לכך  לטעות,  לגרום  שעלולים  דברים 
ישראל שלא יכירו את מעלתה האמיתית של התורה. 

לפי זה יש לבאר עניין נוסף: 
היה  לא  חוקיך"  לי  היו  "זמירות  שבאמירת  כשם 
בשביל  לכך  הוצרך  (שהרי  בעצמו  דוד  אצל  חסרון 
לבטל את המנגדים כו'), והחיסרון הוא רק בהשפעה 
את  לשכוח  שעלולים  לאחרים,  בנוגע  מזה  הנגרמת 
מעלתה האמיתית של התורה – כך גם העונש על כך 
כי  בעצמו  דוד  אצל  אירע  לא  שהמכשול  באופן  היה 
אם אצל אחרים, אלא שדוד היה הגורם והסיבה לכך.

(ע"פ שיחת חג השבועות תשכ"ה – בלתי מוגה)

החיצוניות קשורה בפנימיות
אופן שני לביאור הדברים:

בחינת  עם  קשורה  שבתורה  ה'חיצוניות'  בחינת  גם 
ה'פנימיות' שבה, ולפיכך, גם כאשר באים לשבח את 

חיצוניותה יש להזכיר את שבח פנימיותה.
ביאור הדברים:

תכלית עניין התורה הוא שתרד למטה אל העולמות 
הנמוכים ועד לעולם הזה הגשמי. 

כך מוכח מדברי משה אל המלאכים "יצר־הרע יש 
צריכה  התורה  כי  משה  הוכיח  זו  בטענה  בניכם?!", 

להינתן לבני־ישראל המצויים בעולם הגשמי.
ומבואר עוד, שדווקא כאשר יורדת התורה לעולם 
התענוג  גילוי  נעשה  תכליתה,  את  ומגשימה  הגשמי 
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בו  שניתנה  יום  לישראל  ומקובל  שנוח  להראות  כדי 
התורה77. אך ודאי אין "לבסומי"78.

יין  רביעית  שותה  היה  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  "כ"ק 
בכל סעודה של יום־טוב..."79.

'תורה'  לומר  נשיאינו,  רבותינו  אצל  הוא  "מנהג 
סיפור  לספר  וגם  יום־טוב  סעודת  בעת  השבועות  בחג 
ממורנו הבעש"ט"80. ונכון לנהוג כך81. הרבי היה נוהג 

להזכיר גם את משה רבינו ודוד המלך82.
ביום־טוב  [שהתקיימו  חג־השבועות  בהתוועדויות 
שני לפני השקיעה] נהג הרבי נשיא דורנו לעורר על־

דבר חינוך, ועל־דבר שיעורי חת"ת.
כבכל סיום של אחד משלושת הרגלים, מנגנים ביום 

זה את ניגון ארבע הבבות לרבנו הזקן83.
ה'תהלוכה' לבתי־הכנסת לשמח יהודים בשמחת יום 

טוב וכו', שייכת במיוחד לחג השבועות84.

יום שלישי
ז' בסיוון - אסרו־חג85

א־ל  'הנה  כרגיל:  מתחילים  הבדלה.  החג:  מוצאי 

חיטריק)  ע"ה  (ר"י  רשימות־דברים  וראה  חי.  סעיף  תצד  סי'  אדה"ז  שו"ע   .77
'מזל  השבועות  בחג  לומר  נוהגים  היו  הראשונים  "חסידים  שלב.  עמ'  ח"א 
דחג  ב'  יום  בשיחת  זה  על  ביאור  עמ' 121.  ה'ש"ת  קיץ  טוב!'" (ספר־השיחות 

השבועות תשי"ב – תורת־מנחם חלק ח עמ' 234). 
78. רשימת כ"ק אדמו"ר, ספר־המנהגים עמ' 38 וש"נ.

79. ממאמר ד"ה שיר השירים דשבת הגדול ה'תשכ"ה ס"ב ('תורת מנחם' כרך 
מג עמ' 142). הנהגה זו, שייכת לכאורה לעניין "קביעת סעודה על היין" (שו"ע 
אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ד. וראה הנסמן ע"ז ב'התקשרות' תקל"ט. משא"כ המובא 
ובהתוועדות  עמ' 45)  טו  כרך  (שם,  ס"א  תשט"ז  הסוכות  דחג  ב'  יום  בשיחת 
שמחת בית השואבה תשי"ט סי"א (שם, כרך כד עמ' 75) בהערה 5 שם מופיע 
בפשטות,  אבל  שם],  ב'התקשרות'  ככתוב  [שלא  הסעודה"  בתוך  "גם  הלשון 

כבמקור הקודם, הנושא שייך לכאורה רק ל"שמחת יו"ט").
80. ספר־השיחות תש"ד עמ' 140.

81. שיחת יום ב' דחג השבועות תשכ"ד – תורת־מנחם חלק מ' עמ' 58. 
82. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שיא.

83. ראה ספר־הניגונים ח"א עמ' מג. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שיג. יש המנגנים 
דראש־ בהתוועדויות  הרבי  שהורה  הסדר  על־פי  נשיאינו  רבותינו  ניגוני  את 
השנה, ועוד. לפני כל ניגון מכריזים שם בעל הניגון. ניגון ג' תנועות (להבעש"ט, 
ה'  ימין  האמצעי,  אדמו"ר  מקהלת  ניגון  (אדה"ז),  אתה  א־לי  ואדה"ז),  הה"מ 
(הצ"צ), לכתחילה אריבער (מהר"ש), ניגון הכנה (רש"ב), הבינוני (הריי"צ), הוא 
אלוקינו / אתה בחרתנו (הרבי), ניגון הקפות (הרלוי"צ – אביו של הרבי). לאחרי 
זה מנגנים כפי שהיה הסדר בסוף ההתוועדויות הגדולות (למעט שנים תשמ"ו 

ואילך): ניגון הכנה, ד' בבות, ניע זשוריצי.
שיב.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  וראה   .252 עמ'  ח'  כרך  לקוטי־שיחות   .84
התהלוכה הראשונה היתה בשנת תשט"ו ('התקשרות' גיליון מה עמ' 9. גיליון 

פט עמ' 17 הע' 7, וש"נ).
85. על השמחה המיוחדת ביום זה, ראה שו"ע אדה"ז סי' תצד סי"ט. נתבאר 

בלקוטי־שיחות חלק כח עמ' 24, ובלה"ק בס' 'שולחן המלך' ח"ב עמ' קמא.
יו"ט'  של  נר  'להדליק  מברכות:  נרות  בהדלקת  שני.  יום־טוב  חו"ל:  לבני 
י"ג  ס"ת,  ב'  מוציאים  בשחרית  יו"ט.  של  וברהמ"ז  קידוש  ערבית,  ו'שהחיינו'. 
מידות וכו' כדאתמול, בספר הראשון קוראים ה' קרואים בפ' ראה 'כל הבכור', 
'וה'  (ספ"ב):  בחבקוק  הפטרה  כדאתמול.  למפטיר  קוראים  השני  בספר  ח"ק. 
מוסף  הרחמים,  אב  דחגה"ש),  א'  ביום  (ולא  נשמות  הזכרת  קדשו...'.  בהיכל 
כדאתמול, ונושאים כפיים גם היום. קידוש וברהמ"ז של יו"ט [ביום ב' אין מנהג 

ישועתי'. אין מברכים על הנר ולא על הבשמים. 
מתן־ בזמן  (וקל־וחומר  הרגלים  שלושת  בכל  כנהוג 
הסמוכים  בימים  [או  אסרו־חג  בכל  עורכים  תורה), 
אדמו"ר  כ"ק  שאפשר.  מקום  בכל  תורה'  'כינוס  לו] 
שאמר  מיוחדת  בשיחה  בזה  משתתף  היה  דורנו  נשיא 

בהתוועדות דחג השבועות לכבוד הכינוס86.
 - נפרד  ביום   - לערוך  הרבי  הציע  תשל"ט87,  בשנת 
'כינוס תורה' גם לנשים, בקשר לעניינים הנוגעים לנשי 
ובנות ישראל, ובפרט טהרת־המשפחה, כשרות האכילה 
אודות  עורר  כן  ויום־טוב.  שבת־קודש  ונרות  ושתייה 
הדפסת קבצי חידושי־תורה שנאמרו בהזדמנויות אלו, 

ובכלל.

ימי התשלומים
בטרדת  יאבדו  שלא  החג,  גילויי  אצירת   - עניינם 
הזמן88. ההוספה בתורה ובצדקה דימי התשלומין שייכת 
בשלימות,  העניינים  כל  נעשו  השבועות  בחג  אם  גם 
בימים  מיוחד  באופן  בקודש'  ד'מעלין  באופן  ונעשית 
אלו89. מי שלא הספיק לעשות 'סיום' על מסכת סוטה, 

יעשה זאת בימי התשלומין90.
בהמשך למדובר91 אודות כינוסי ילדים בימים שלפני 
לקריאת  עצמו  השבועות  בחג  והבאתם  השבועות,  חג 
עשרת הדיברות, הציע הרבי הוראה, ועל מנת לפרסמה:

לאסוף ולכנס ילדי ישראל הן בנים והן בנות, גם בימי 
התשלומין לחג השבועות, ומה טוב - עד י"ב בסיוון ועד 
בכלל, לכנסם פעם אחת, ומה טוב - פעמיים: פעם אחת 
לכנסם בבתי־הספר שם לומדים הם תורה, בהוספה על 
בבית־הכנסת,  לכנסם  פעם  ועוד  הרגיל,  לימודם  סדר 

"מקום שמגדלין בו תפילה".
ובתי־הכנסת  בבתי־הספר  לנהוג  יש  על־דרך־זה 
שבארץ־הקודש. ובארץ־הקודש בנוסף לזה יכנסו אותם 
גם במקומות הקדושים, ובמיוחד בכותל המערבי שאין 
יקבלו  (ובוודאי  המכפלה  ובמערת  ממנו,  זזה  השכינה 

רישיון לכך), וגם בקבר רחל אימנו92.

לאכול מאכלי חלב - ע"פ לוח כולל חב"ד]. הרבי התוועד בסוף יום ב'. למחרת, 
ולהיפך –  בארה"ק  ביו"ט  הנמצאים  חו"ל  בני  בדבר  אסרו־חג.  סיוון –  ח'  יום 

ראה הנלקט בס' 'נתיבים בשדה השליחות' עמ' קג ואילך.
'התוועדויות' תשמ"ב ח"ג עמ'  86. שיחת יום ב' דחה"ש תשל"ח סי"ט. וראה 

1581. 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' 294.
87. שיחת יום ב' דחג השבועות, הנחת הת' סנ"ו.

88. מדברי אדה"ז - ספר־השיחות תרח"ץ עמ' 285.
89. שיחת מוצש"ק במדבר תשל"ט, הנחת הת' סי"ט.

90. 'תורת־מנחם - התוועדויות' ה'תשמ"ח ח"ג עמ' 473.

91. בער"ח סיוון תש"מ, לקוטי־שיחות כרך כ"ג עמ' 249.
92. משיחת ש"פ נשא תש"מ, לקוטי־שיחות שם עמ' 259.
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הפנימי שבתורה.
על הכתוב (משלי ח, ל־לא) "ואהיה אצלו אמון, 
ואהיה שעשעים יום יום, משחקת לפניו בכל עת, 
אדם",  בני  את  ושעשועי  ארצו,  בתבל  משחקת 
לירידת  מכוונים  שהדברים  בחסידות,  מבואר 
הזה  לעולם  עד  מעלתה  מרום  התורה  והמשכת 

הגשמי.
סיום הכתוב – "ושעשועי את בני אדם" – מורה 
יצירה  בריאה,  לעולמות  התורה  המשכת  על 
הצדיקים  נשמות  הן  שבפסוק  ועשייה. "בני־אדם" 
מדרגות  לשאר  הירידה  נכללת  ובזה  שבגן־עדן, 
שבבריאה, יצירה ועשייה, ועד לירידה לעולם הזה 
הגשמי – ענייני עולם־הזה ממש. דווקא על ירידה 

זו נאמר "שעשועי" – שעשועים עצמיים.
מצד  שהיא  כפי  שהתורה  אפשר  אי  והנה, 
עצמה תרד בגלוי אל העולם הזה הגשמי. בהכרח 
ניכרת  שאין  'חיצוניות',  בחינת  בתורה  שתתהווה 
תוכל  זו  בחינה  ודווקא  האמיתית,  מעלתה  בה 

לרדת ולחדור בתוך העולם.
שבתורה  החיצוניות  בחינת  שגם  כן,  אם  נמצא 
שיש  כביכול,  הירידה,  מפנימיותה.  נפרדת  איננה 
נועדה  הרי  חיצוניות,  לבחינת  והפיכתה  בתורה 
בכדי ש'פנימיות' התורה תגיע אל תכליתּה ותרד, 
יש  כן,  ואם  הגשמי.  הזה  בעולם  ותשפיע  תחדור 

קשר הדוק בין חיצוניותה לפנימיותה.
ולפיכך נענש דוד, שאף שהייתה כוונתו לפעול 
בעולם, ולשם כך אכן יש להזכיר את שבחי התורה 
אך  העולמות,  לחיות  מקור  להיות  שירדה  כפי 
מכל־מקום, אין לַשבחּה בשבחים אלה בלבד, כיוון 
בפנימיותה  קשורה  התורה  של  חיצוניותה  שגם 

כנ"ל.

(ע"פ מאמר "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה" תשכ"ד)

להדגיש את המעלה הגלויה 
במקום אחר מבואר העניין באופן אחר:

שחיות  בכך  התורה  את  שיבח  המלך  דוד 
העולמות תלויה בה לא משום שהיה צריך לפעול 

אלא  בתורה־אור,  הזקן  רבינו  כביאור  בעולם, 
מושרת  שהיא  כפי  התורה  את  ששיבח  משום 
בעצמותו של הקב"ה. התורה כפי שהיא מושרשת 
בעצמות, ִשבחּה הוא דווקא בכך שחיות העולמות 

תלויה בה.
ביאור הדברים:

עניין  מכל  לגמרי  למעלה  היא  שהתורה  זה 
מצד  שהיא  כמו  התורה  עניין  הריהו  העולמות, 
שהיא  כפי  התורה  שורש  מצד  אבל  עצמה. 
מושרשת בעצמותו יתברך, אדרבה – העולמות כן 

תופסים מקום אצלה.
חס־ מוגדר,  אינו  הקב"ה  של  יתברך  עצמותו 
אין  שלעולמות  בגדר  לא  גם  גדר,  בשום  ושלום, 
תפיסת מקום לגביו. והנה, על־ידי שנתאווה להיות 
לו  שתהיה  בחר  יתברך  הוא  בתחתונים,  דירה  לו 
נחת רוח ותענוג מעבודת התחתונים, מצד בחירתו 
ומכיוון  למעשיהם.  מקום  ותפיסת  ערך  יש  בכך, 
שהתורה מושרשת בעצמות, נעשה על־דרך־זה גם 
בה – שענייני העולם תופסים מקום, כביכול, לגבי 

התורה.
המלך  שדוד  העובדה  את  לבאר  יש  ועל־פי־זה 
תלוי  העולמות  כל  שקיום  בכך  התורה  את  שיבח 
מצד  כי  מעולמות,  למעלה  היא  שהתורה  אף  בה, 
בעצמותו  מושרשת  שהיא  כפי  התורה  שורש 
בתחתונים  דירה  לו  להיות  שנתאווה  יתברך, 
ושהדירה בתחתונים תהיה על־ידי התורה, הרי זה 
שחיות כל העולמות תלויה בדקדוק אחד של דברי 

תורה - זהו ִשבחּה של התורה כביכול. 
ברם, דוד נענש על דברי שבח אלה, משום שהם 
מכוונים לתורה כפי שהיא מושרשת בעצמות, אך 
עניין השבחים שייך לגילוי, ומצד הגילוי שבתורה 
הנה מעלתה הגבוהה היא מה שהיא למעלה מכל 
כן,  ועל  בה.  תלויה  שחיותם  ולא  העולמות  עניין 
כאשר משמיעים דברי שבח אודות גדולת התורה, 
יש להדגיש את מעלתה הגלויה – שכל העולמות 

כלא חשיב כלל.

(ע"פ ספר־המאמרים מלוקט אדר־סיוון עמ' 118)
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עתלדעת
מאת הרב אברהם שמואל בוקיעט

תק"כ

יום הסתלקות הבעל שם־טוב
ואחת,  ששים  בן  בהיותו  טוב,  שם  בעל  ישראל  רבי  מורנו  הסתלקות  יום 

ביום ד', ומנוחתו כבוד בעיר מעזיבוש.
כ"ק אדמו"ר הזקן אמר על זה: "ביום הרביעי נטלו[כלומר נלקחו,נסתלקו – 

על משקל "נתלו" שנאמר לגבי הבריאה] המאורות". 
(היום יום ו' סיון)

מיכעלע  רבי  הרה"ק  של  ניגונו  את  לנגן  הבעש"ט  ציוה  הסתלקותו  לפני 
שהיכן  לדורותיכם,  אני  מבטיח  הבעש"ט:  אמר  לנגן  כשגמרו  מזלוצ'וב. 
ומתי שמישהו ישיר ניגון זה של התעוררות רחמים רבים, מתוך רגש של 
לשירה  אצטרף  בו,  שֶאָמֵצא  היכל  בכל  זאת  אשמע  תשובה,  התעוררות 

ואעורר רחמים רבים על בעלי התשובה המנגנים. 
(שמועות וסיפורים ח"א ע' 18)

ו' סיון
חג השבועות

ז'
 סיון

ה'
 סיון

תשל"חתשט"ותער"ב  תשל"ט

ה'תהלוכה' הראשונה
התהלוכה  התקיימה 
הכנסת  לבתי  הראשונה 
ולהביא  יהודים  לשמח 
המסר  את  אליהם 

החסידי.
כ"ק אדמו"ר אמר: 

"צעירי אגודת חב"ד" פעלו 
לראשונה ענין של מסירת 
אתמול  שהלכו  בכך  נפש 
אלה  כל  ולכן  ב"תהלוכה", 
 – כנסיות  להבתי  שהלכו 

יאמרו עתה "לחיים".
המשתתפים  כאשר 
לחיים,  אמרו  בתהלוכה 
לא   – אני  הרבי:  אמר 
מקנא  הנני  אבל  הלכתי, 
 – זה  חשבון  ועל  בהם. 

אוַמר גם כן לחיים. 
(תורת מנחם חי"ד ע' 119)

הרבי הרש"ב מתחיל 
את אמירת 'המשך' 

תער"ב
מוהרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק 
את  לומר  החל 
הידוע  הגדול  ה"המשך" 
בשם "בשעה שהקדימו, 
- בליובאוויטש,  תער"ב"
וירא  פר'  בשבת  וסיימו 
ברוסטוב,   - תרע"ו 
המתחיל  במאמר 
אני  המכסה  אמר  "וה' 
בהמשך  מאברהם". 

ישנם קמ"ד מאמרים. 
שני  חלק  בכתובים  ויש 
נחלק  ולא  אמרו,  שלא 

למאמרים. 
(היום יום י"ב אלול)

ה'מגיד' מקבל את 
הנשיאות

כ"ק הרב המגיד ממזריטש
מקבל את הנשיאות.

הרב  כשנתמנה  מיד 
רוח  הפיח  לנשיא,  המגיד 
מרכזי  בכל  חדשה  חיים 
נשיאותו  בימי  החסידים. 
הוכפלה  המגיד  הרב  של 
והורחבה  התעמולה, 
תנועת  של  הפעילות 

החסידות. 
(התמים חוברת ב' ע' ע [עא] מז)

שליחת 'ליקוט פירושים 
לתניא' לגבאי בתי 

הכנסת
כ"ק  הוראת  מתפרסמת 
המזכירות  ידי  על  אדמו"ר 
שמשתתף  אחד  שכל   -
שמתקיימת  בתהלוכה 
מבתי  באחד  ונואם  היום 
הכנסת, יקבל את הקונטרס 
לתניא"  פירושים  "ליקוט 
על  פ"א),  הקודש  (אגרת 
מנת לתתו לרב או להגבאי 
ולומר  הכנסת,  בית  של 
יצא  והקונטרס  שהיות  לו 
לאור בערב שבועות רוצים 
ועל  יהודים  עוד  בו  לזכות 
על  תודה  להביע  זה  ידי 
לדבר  שנותנים  הרשות 

בבית הכנסת.
(שם ע' 614)

הרבי מחלק סידור 
לכל ילד וילדה

ההתוועדות  בסיום 
השבועות  חג  דערב 
אדמו"ר  כ"ק  חילק 
ה'  תהילת  סידור 
לכל  כיס  בפורמט 
והילדות  הילדים 
ובת  בר  גיל  שתחת 

מצוה.
של  הפנימי  לשער 
דולר  צורף  סידור  כל 
אישי  ומכתב  לצדקה 

מהרבי לילדים. 
(שיחות קודש תשל"ט ח"ג 
ע' 57)

תקכ"א

מוקדש לעילוי נשמת עורך המדור והספר 'עת לדעת' 
השליח הגה"ח אברהם שמואל בן חיים מאיר בוקיעט ז"ל
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אין אומרים 'אקדמות'54.
מ"בחודש  יתרו  בפרשת  קוראים  הראשון  בספר 
השלישי" עד סוף הפרשה. את עשרת הדיברות קוראים 
ב'טעם העליון'55. בשעת קריאת עשרת הדיברות עומד 

הקהל, ופניו אל ספר־התורה56.
חצי־ ואומרים  הבימה  על  השני  הספר  את  מניחים 
קדיש. בספר השני קוראים למפטיר "וביום הביכורים", 

ומפטירים במרכבה דיחזקאל57.
מעלים גדול וחכם למפטיר. ויש נוהגים שגם הקורא 
בעמידה,  אותה  קורא  המפטיר  עם  בלחש  זו  הפטרה 

מפני כבודה58.
בארה"ק, לאחר ברכות ההפטרה – הזכרת נשמות59. 

הזכרת  בזמן  מבית־הכנסת  יוצא  בחיים,  שהוריו  מי 
או  אביו  למות  הראשונה  בשנה  (רח"ל)  אבל  נשמות. 

אימו, נשאר בבית־הכנסת, אך אינו מזכיר נשמות60.
רבותינו נשיאינו דייקו לאחוז בעץ החיים של ספר־

התורה בעת אמירת 'יזכור'61. בהזכרת נשמות אומרים: 
"בן/בת פלונית"62.

מו"ח  כ"ק  את  גם  להזכיר  החסידים  מנהג  "וכידוע 
בנוגע  שלפניו,  נשיאינו  רבותינו  את  (וכן  אדמו"ר 
עבור  היא  שפעולתו  עניין  שזהו  אותם),  שהכירו  לאלו 

האומר..."63.
נשמות  מזכיר  שאינו  מי  גם  הרחמים'.  'אב  אומרים 

אומר 'אב הרחמים'64. אשרי. יהללו. חצי־קדיש.
אומרים  ונסכיהם"  "ומנחתם  בפיסקה  מוסף:  תפילת 
לכפר"65.   שעירים  "ושני  לכפר"):  "ושעיר  (במקום 
בפיסקה "אלוקינו... מלך רחמן" צריך לומר כפי שנתקן 
במהדורת תשל"ח בסידור 'תהילת ה'' (בהסכמת הרבי) 

בשו"ע אדה"ז (תצד ס"ז) ובסידורו. וראה  ספר־המנהגים שם. אף שהובא   .54
לומר  נהג  הרבי  אך   .231 עמ'  לג  כרך  לקוטי־שיחות  סי"ז.  פ"מ  הכולל  שער- 
זאת בפני עצמו, כמנהג אביו נ"ע (המלך במסיבו ח"א עמ' קעא), לפני התחלת 

הקריאה, ובהמשך בין גברא לגברא ('אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שג).
55. לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדה"ז סי' תצד סי"א.

56. ספר־המנהגים עמ' 44. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' שם.
57. לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדה"ז שם ס"ה.
58. לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדה"ז שם ס"ו.

59. בחו"ל מקיימים הזכרת נשמות ביום־טוב שני.
60. הוראת אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ספר המנהגים עמ' 59, 'אוצר מנהגי חב"ד' 

אלול־תשרי עמ' רכא, וש"נ.
61. לקוטי־שיחות כרך יד עמ' 233. 'המלך במסיבו' ח"א עמ' שט.

קסו.  עמ'  ח"ב  במסיבו'  'המלך  הרבי,  נהג  וכן  עמ' 259,  אור'  'תורה  סידור   .62
המצבה)  ע"ג  לרשום  וכן  (בתפילה,  נשמות  להזכיר  הספרדים  שמנהג  להעיר 
כ"ק  לפני  נפטרים  כשהזכירו  ואף  האב,  בשם   - האשכנזים  ומנהג  האם,  בשם 
קדיש  לומר  כשביקש  (אך  דווקא  האב  שם  לדעת  ביקש  דורנו,  נשיא  אדמו"ר 

וללמוד משניות על אביו, הזכירו בשם אמו, 'ימי מלך' ח"ב עמ' 833).
63. משיחת אחש"פ תשכ"ו.

64. כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רכ. והוראת הרבי שכן נכון 
לנהוג - 'המלך במסיבו' ח"ב עמ' נח־נט.

קובץ  סט"ו.  פ"מ  שער־הכולל  היום,  לחובת  ושעיר  שתי־הלחם  עם  שעיר   .65
'יגדיל תורה' ברוקלין, גיליון יב.

על־פי סידורי חב"ד הישנים: ְלָנויהם (למ"ד בשבא נו"ן 
ה'':  'תהילת  בסידור  גם  בעבר  שהיה  כפי  ולא  בקמץ, 

"ִלְנויהם").
נשיאת כפים: הכול מכסים את פניהם בטלית, וגם את 
הילדים מכניסים תחת הטלית. גם ידי הכוהנים מכוסות 
בטלית66. כוהן קטן שהגיע לחינוך (ואפילו מגיל שש67), 
נושא את כפיו בברכה עם כוהנים גדולים כדי להתחנך 
אמן,  עניית  אחר  אומרים  במרום'  'אדיר  במצוות68. 

כשעדיין הטלית על פניו69.
'קדיש  סיום  אחר  עד  הדוכן  על  נשארים  הכוהנים 
תתקבל'. כך נהגו אצל הרבי. במקום שיורדים הכוהנים 

לפני־כן, יש להימנע מלומר להם אז 'יישר־כוח'70.
היום יום השנה להסתלקות מורנו רבי ישראל בעש"ט 

נבג"מ זיע"א (תק"כ), ומנוחתו־כבוד במז'יבוז'71.
מאכלי חלב72: נוהגים לאוכלם בשחרית אחר קידוש73. 
אחר־כך מברכים ברכה אחרונה וממתינים שעה אחת74, 
כמו־כן  בשר75.  הכוללת  יום־טוב,  סעודת  ואוכלים 

שותים היום רביעית יין לשמחת יום־טוב76.
 - בחג־השבועות  המיוחדת  חובתה  יום־טוב:  סעודת 

למעשה'  הלכה  'ציצית  עמ' 58.  ח"א  לקוטי־דיבורים  בתשרי.  טו  היום־יום   .66
פי"ב סכ"ז־כח וש"נ.

67. סיפר הרה"ח ר' אשר־לעמיל שי' הכהן, שהרבי שאלו מדוע לא הביא את 
בנו בן השש לנשיאת־כפיים ('תשורה' לנישואי רוט־דרוק, כ"ט תשרי תשס"ב 

עמ' 151). וכן בנטעי גבריאל הל' יו"ט ח"ב, הל' נ"כ פרק סב ס"ו.
68. שו"ע אדה"ז סי' קכח סמ"ט.

69. 'רשימות', היום יום וס' המנהגים שם.
70. ראה משנה־ברורה סי' קכח ס"ק ס. ואפשר לברכם רק בהושטת־יד ותו־לא. 
הרבי היה מברך כל כוהן: "יישר־כוח, כוהן!". הכוהנים נוהגים להשיב: "ברוכים 

תהיו".
71. על הדיון והמסקנא בקשר ליום ההסתלקות, ראה בספר־השיחות תרצ"ט 
'רבי  ראה  ההסתלקות,  אודות  שי.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  וב'אוצר  וש"נ,   ,333 עמ' 

ישראל בעש"ט' הוצאת קה"ת, כפר־חב"ד תשמ"ו, ח"ב פרק כד.
ולהכשיר  לשחוט  יכלו  (שלא  המנהג  בטעמי  סט"ז.  תצד  סי'  אדה"ז  שו"ע   .72
הכלים בשבת; לפי שדוד המלך נסתלק בעצרת והיו כל ישראל אוננין בו ביום 
בארוכה  ראה   - וחלב)  לדבש  נמשלה  שהתורה  מפני  בשר;  באכילת  ואסורים 

בקובץ 'אהלי שם' כרך ו' עמ' רא ואילך, וש"נ.
73. מנהג אדמו"ר מהוריי"צ – 'רשימות' ח, עמ' 14. מנהג הרבי - 'אוצר מנהגי 

חב"ד' עמ' שז. לוח כולל־חב"ד. 
74. של"ה מסכת שבועות ד"ה ההפטרה, ומציינים לש"ך יו"ד סי' פט ס"ק טז. 
'שערי הלכה ומנהג' חיו"ד סי' יא (וראה מה שנתבאר בזה ב'התקשרות' גיליון 
וחמאה,  בחלב  גם  זאת,  שח.  עמ'  חב"ד'  מנהגי  'אוצר  וראה  עמ' 18),  תשע"ט 
של  ככולן  (רובן  שעות  שש  אחריה  שממתינים  קשה  גבינה  מלבד  כמובן,  אך 
לשו"ע  פמ"ג  אינן "קשות"). "וראה  כיום,  בארה"ק  למהדרין  הכשרות  הגבינות 
כ  כרך  (אג"ק  קינוח"  מחליף  שעה –  דהפסק  ז,  ס"ק  שפתי־דעת  פט,  סי'  יו"ד 
עמ' רפט, שערי הל' ומנהג יו"ד סי' יא). ההמתנה (אפילו בשש שעות מבשר 
לחלב) היא מגמר האכילה של סוג אחד עד תחילת האכילה של הסוג השני, 
ולא מגמר הסעודה או ברכה אחרונה עד תחילת הסעודה (דגול מרבבה ר"ס 

פט, ודלא כערוה"ש שם סוס"ד).
75. מצווה - שו"ע אדה"ז סי' תקכ"ט ס"ז. וראה חוה"מ כהלכתו פ"א ס"ז.

76. חובה - שו"ע אדה"ז שם. וצ"ל רביעית, 'תורה אור' לאדה"ז עמ' 198. וראה 
הקידוש  בכוס  גם  שמחה  חובת  ידי  לצאת  ניתן  ס"י־יב.  שם  כהלכתו  חוה"מ 
קח,ב,  בפסחים  מפורש  ולכאורה   .87 עמ'  ח"ב  תשל"א  (שיחות־קודש  עצמה 

ע"ש בתוד"ה ידי יין יצא).
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שם  וכתוב  האמצעי,  אדמו"ר  כתב־יד  תחת־ידי  "יש 
כל  שבועות  בליל  ניעור  שיהיה  למי  מבטיח  שהוא 

הלילה, שיזכה ל'כתר תורה'"34.
קריאת־שמע  בליובאוויטש  קראו  שלא  לילות  "היו 
ליל  הושענא־רבה,  שביעי־של־פסח,  שעל־המיטה: 

שבועות, וליל ראשון של פסח.
מהורש"ב]  [אדמו"ר  כ"ק  נהג  לילה  בכל  "בכלל 
חצות  ראשונה35)בהגיע  (פרשה  קריאת־שמע  לקרוא 
כל  (אפילו  מכן  לאחר  ער  נשאר  אם  אפילו  לילה, 

הלילה29), אלא שלא הבחינו בכך.
בלילות בהן לא היה קורא קריאת־שמע שעל־המיטה 
שמע,  קריאת  בעניין  לפעמים  מדבר  היה   - כנ"ל   -

ולפעמים בפירוש המילות דקריאת־שמע"36.
תיקונים מהרבי לנוסח 'תיקון ליל שבועות'37:

יצירה  דספר  הסיום  שראיתי38,  הדפוסים  בכל  (א) 
הוא: "נאמנת בפנים... אחד בפה ואחד בלב".

ואינו נכון. כי (נוסף לזה שחסר סיום בדבר טוב, הרי) 
נוסח זה אינו מובן כלל. וצריך להיות, כמו שהוא בכמה 
וכמה הוצאות דספר יצירה הנדפס כספר בפני־עצמו: 
והמלשין,  רע,  דיבור  ללשון:  רעות  שלוש  ...נאמנת.   "
ללשון:  טובות  שלוש  בלב.  ואחד  בפה  אחד  והמדבר 

שתיקה, ושמירת הלשון, ודיבור אמת".
בסלאוויטא  שנדפס  ב'תיקון'  לעניין:  ומעניין  (ב) 
בחביבותא  "אנן  רשב"י:  של  מאמרו  בהעתקת  (ועוד) 

תליא מילתא, דכתיב...", הובאו רק שני פסוקים.
וצריך להיות כבזוהר: "אנן בחביבותא תליא מילתא, 
ה'  'מאהבת  וכתיב:  אלוקיך',  ה'  את  'ואהבת  דכתיב: 

אתכם', וכתיב 'אהבתי אתכם אמר ה'".
הנוהג הנפוץ בין אנ"ש הוא שלא לומר את נוסחאות 

ה'יהי רצון' ושלא לכוון ה'כוונות' כנדפס ב'תיקון'39.
נוהגים  השחר,  עלות  לפני  מעט  הבוקר,  באשמורת 
משעלה  מכן,  לאחר  טבילות40.  ארבע  במקווה  לטבול 
ברכות  שיברך  עד  ללמוד  אסור  בוודאות,  השחר 

רש"ח  הרה"ח  והסביר  שפא.  עמ'  תקס"ו  המאמרים  לספר  ומציינים   .34
קסלמן, ע"פ המבואר בחסידות שעניין הכתר הוא רצון ותענוג - שהכוונה בזה 

היא שיזכה לרצון ותענוג בלימוד התורה.
35. ספר־השיחות תרצ"ו עמ' 1, וש"נ.

36. ספר־השיחות תש"ב עמ' 100.
37. לקוטי־שיחות כרך כח עמ' 315, בשינויים קלים.

38. בהוצאת רדלהיים (דפוס־צילום בהוצאת אשכול, ירושלים תשל"ה) נתקנה 
דפוסים  בכמה  שנתקן  דלקמן  לטעות  בנוסף   .(158 (עמ'  כבפנים  זו  טעות 

(בדפוס הנ"ל עמ' 191).
מוהרש"ב  אדמו"ר  אג"ק  בכיו"ב:  וע'  ריח.  עמ'  ח"א  במסיבו'  'המלך  ראה   .39

ח"א עמ' יח. היום־יום י"א באדר א. ועוד.
40. שער הכוונות, מובא בכף־החיים סי' תצד ס"ק ז, וב'תיקון'. ולכאורה עדיף 
לטבול קודם עלות־השחר לדעת הגרא"ח נאה ז"ל, שהוא במרכז הארץ בשעה 

3.04 כיום.

התורה. ייצא לצרכיו, ויטול ידיו שש פעמים לסירוגין, 
ויברך  לסעודה41,  נטילת־ידים  כדין  ההקפדות  כל  עם 
אלוקיי  יצר43;  אשר  ידים42;  נטילת  על  הברכות:  כל 
וברכת  שינה  המעביר  הקצרות,  הברכות  נשמה36; 

התורה44.
טוב שיישן מעט, כדי שיוכל להתפלל בכוונה45.

שחרית: בבית־המדרש של רבותינו נשיאינו התחילה 
התפילה בשעה הרגילה, כמו בכל שבת ויום־טוב46.

שני.  ליום  שיר־של־יום  תתקבל.  קדיש  שלם47.  הלל 
הושיענו. קדיש יתום.

אין קוראים מגילת רות48.
מתקנת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: כל בני ישראל, גם 
כן49)  לפני  ואף  ומעלה,  חודש  (מבן  הקטני־קטנים/ות 
עשרת  קריאת  בעת  הפחות)  (לכל  בבית־הכנסת  יהיו 

הדיברות50.
מוציאים שני ספרי תורה. י"ג מידות - פעם אחת51. 
ריבונו של עולם52. בריך שמיה53. שמע, אחד אלוקינו, 

גדלו וכו' עד "ישועה ורחמים".

41. סידור אדה"ז (נדפס בהוספות לשו"ע ח"א עמ' 305), וראה ספר־המנהגים 
עמ' 1 וש"נ.

42. "הוראה בחשאי" - 'שערי הלכה ומנהג' או"ח ח"א ר"ס ד. וב'היכל מנחם' 
ח"ב עמ' ריג מובאת הוראה ביחידות שכן מנהגנו בפועל.

43. בקצות־השולחן סי' ה ס"ב ובבדי־השולחן שם ס"ק ג כתב, שאם לא יצא 
לצרכיו לא יברכנה, כי ברכה זו אינה חלק מברכות־השחר שנתקנו תמיד, וכבר 
כ"כ הברכי־יוסף סי' ו ס"ק ג בשם האריז"ל, עיי"ש. וראה ב'יחידות' שבהערה 

הקודמת.
44. סידור אדה"ז (הוספות לשו"ע ח"א עמ' 347).

אדמו"ר  בשם  בשבט,  י'  היום־יום  וראה   .225 עמ'  יד  כרך  לקוטי־שיחות   .45
הצמח- צדק: "מוטב לאכול כדי להתפלל מאשר להתפלל כדי לאכול".

46. 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' ש.
47. ראה בס' "מאמרי אדה"ז ע"פ התורה והמועדים" ח"א עמ' שמא, שעיקר 

ההלל (התגלות הכתר הוא הרצון, עיי"ש), הוא בחג השבועות.
חב"ד,  חסידי  אצל  כלל  נהוג  אינו  זה  מנהג  ואכן  קסו.  אות  הסידור  פסקי   .48
אף שהובא בשו"ע אדה"ז (סי' תצ סי"ז, תצד סי"ג) - 'המלך במסיבו' ח"א עמ' 

קעא־ב. רצו. וראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' שה.
49. לקוטי־שיחות כרך כג עמ' 251, ועמ' 256.

50. לקוטי־שיחות כרך כח עמ' 315.
עשרת  שקריאת  דר"כ,  מפסיקתא   (254 עמ'  (כג,  בלקו"ש  כמובא  הטעם 
הדברות היא בדוגמת יום מתן־תורה, ולכן יש לכנס את ילדי ישראל לשמיעתה 
בתי־ על־כן,  חז"ל.  כתקנת  בציבור  לקריאתה  דווקא  שהכוונה  ברור  והרי  אז. 
לילדים,  הנוחה  בשעה  התורה  לקריאת  מיוחד  מניין  מארגנים  רבים  חב"ד 
הפסוקים,  אמירת  ואח"כ  הקריאה,  את  עדיין  שמעו  שלא  אנשים  שישה  ובו 
לארגן  עדיף  הגרלות,  עריכת  בדבר  וכו'.  פרסים  ומחלקים  התעוררות,  דברי 
חייבים  באם  לזוכים.  הפרסים  את  בפועל  להעניק  גם  ואז  באיסרו־חג  זאת 
סי'  וקצות־השולחן  שכב  סו"ס  המשנה־ברורה  ע"פ  הנה  בחג –  זאת  לעשות 
קמו סו"ס לב (עמ' קנ) יש לדון להקל בזה. פעם אחת מצאנו שהוסיף הרבי 
כל  "וכן  הדיברות:  עשרת  לשמיעת  הילדים  כל  להביא  בזה  ההשתדלות  על 

המבוגרים" ('תורת מנחם - התוועדויות' ה'תשמ"ז ח"ג עמ' 378).
51. מסתבר שגם המתפלל בביכ"נ שלפי הנוסח שלהם אומרים זאת ג"פ, א"צ 
לומר זאת עמהם (ראה תהילה־לדוד סי' סו ס"ק ז, ושו"ת אגרות־משה או"ח 

ח"ג סי' פט).
52. סידור אדה"ז.
53. סידור אדה"ז.
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חג השבועות בצילא 
דמהימנותא

אמירת ה'אקדמות' ביום חג־השבועות • מנהגי הרבי בשעת שמיעת 
'עשרת הדברות' • מעמד התהלוכה בעידוד הרבי • מתי יאמרו 'ברכת 
התורה' כש'תורה חדשה מאתי תצא' • יום־טוב שני של חג־השבועות 

בזמן הגאולה • באלו נושאים על הרבנים המתאספים לדון?

יום שלישי, ה' סיון ערב חג השבועות
זה היום השלישי ברציפות שהרבי נוסע ל׳אוהל׳. 
נסע בשעה 13:40 וחזר בשעה 19:40. אחר הדלקת 
כשהוא  למעלה,  ב׳זאל׳  מנחה  לתפילת  נכנס  הנרות 
על  הביט  התפילה  לפני  השירה.  את  בידו  מעודד 
השעון שתלוי על הקיר, ובסיום התפילה פנה והניף 

ידו לעבר ר׳ זלמן יפה ויצא לחדרו.

ליל חג השבועות
לתפילת  בשמחה  הרבי  נכנס  לערך  בשעה 21:00 
אחר  השירה.  את  חזק  מעודד  כשהוא  יום־טוב,  ליל 
סעודת יום־טוב התמלא 770 בקהל התמימים ואנ״ש 
סעודת  "ועד  הלילה.  כל  ולמדו  ׳תיקון׳  שאמרו 

שלמה״ דאג לגשמיות - קפה ומזונות.

יום א' דחג השבועות
בית  "שיבנה  לנגן  החזן  כשהחל  שחרית  בתפילת 
לעבר  פנה  ובאמצע  בידו  הרבי  עודד  המקדש" 
בשמחה  לעברם  בידו  להניף  והחל  שארף  הילדים 
הרבי  הסתובב  "הודו"  שלפני  הקדיש  באמצע  רבה. 

והביט על הקהל (שלא כרגיל). 
וכן  ילדים  הרבה  הביאו  קריאת־התורה  לקראת 
תינוקות לשמיעת ׳עשרת הדברות׳. בתחילת קריאת־
התורה עמד הרבי ואמר את פיוט ה׳אקדמות׳ מתוך 
סידורו. אחר כך התיישב, והמשיך לומר את הפיוט 
בין העלייה של ראשון ושני (וראה מה שכתוב בסידור 
למילים  הגיע  כשה׳בעל־קורא׳  ׳אקדמות׳).  לפני 
על  הרבי  קם  וגו׳,  הדברים"  כל  את  אלוקים  "וידבר 

הקהל  לכיוון  כשפניו  ה׳סטענדר׳  בצד  ועמד  רגליו 
 - פעם  ומדי  ב׳חומש׳,  הביט  הרבי  הקריאה.  ובימת 
בתחילת כל פסוק - בקריאת ׳עשרת הדיברות׳, הביט 
ובאמצע  פעמים)   13 (בסה״כ  הקריאה  בימת  לעבר 

אף הביט מעט על הקהל. 
ל׳סטענדר׳  חזרה  פנה  הדיברות׳  ׳עשרת  בסיום 
המוסף  אמירת  בזמן  ׳מפטיר׳.  עד  לעמוד  והמשיך 
יוכלו  שהכוהנים  כדי  מהבימה  הרבי  ירד  הש״ץ  של 
הכוהנים  כשסיימו  כהנים׳.  ל׳ברכת  לדוכן  לעלות 
באמצע  כח".  "יישר  לרובם  אמר  מהבימה  וירדו 
הק׳  בידו  סימן  מעט)  (שנפלה  הטלית  את  כשסידר 

שימשיכו לרדת.
ובסיום   18:10 בשעה  הרבי  נכנס  מנחה  לתפילת 

התפילה יצא כשהוא מעודד את השירה.

התהלוכה הגדולה
אלפים  קהל  יוצא  השבועות׳  ב׳חג  שנה  כמידי 
מהתמימים ואנ״ש ב׳תהלוכה׳ לשכונת ׳בורו פארק׳ 
- הרחוקה מהלך של כשעה וחצי מ־770 – ולשכונות 
את  להם  ולהביא  שם  היהודים  את  לשמח  נוספות, 

׳דבר המלך׳.
ואכן,  לתהלוכה,  יצא  שהרבי  הקהל  חיכה  בחוץ 
במלא  ועמד  הרבי  יצא  התפילה  אחר  דקות  כעשר 
הדרו בפתח הראשי של 770. הקהל החל צועד לפני 
הרבי בניגון ׳מארש נפוליאון׳, והרבי עמד וסקר את 
כל אחד מהעוברים לפניו, ומידי פעם הניף ידו ופיו 
ממלמל, כמפקד הסוקר את חייליו. כך במשך כחצי 
שעה עברו אלפי הצועדים לפני הרבי בשמחה רבה. 
שהתהלוכה  כך  טוב  היה  שמזג־האוויר  לציין  יש 

/ יומן מתוך 'בית חיינו' תש"נ
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התנהלה ללא הפרעה וכרגיל בליווי משטרתי לאורך 
התרכזו  פארק׳  ׳בורו  לשכונת  כשהגיעו  הדרך.  כל 
כך  ואחר  פסוקים  ואמרו  רקדו  במרכז,  בתחילה 

התפזרו למאה עשרים ושבעה בתי־כנסת.
כשחזרו מה׳תהלוכה׳ עמד כל הקהל מסביב ל-770

את  לראות  תצפית  עמדת  לתפוס  השתדל  אחד  וכל 
ואכן,  רגעים.  מספר  בעוד  שייצא  הרבי,  של  עידודו 
23:45 בשעה  מה׳תהלוכה׳  חזר  הקהל  שכל  לאחר 
לערך, ניתן האות והקהל החל לנגן ׳מארש נפוליאון׳ 

בשמחה עצומה. 
בפתח  עמד  הרבי,  יצא  לערך,  דקות  כשתי  אחר 
גארטל)  וללא  עניבה  ללא  (היה   770 של  הראשי 
והחל מניף ידו, ובהמשך החל לסובב את ידו הימנית 
במהירות ובשמחה לכל הכיוונים. ברגעים אלו בקעה 
ואחר  דקות  כשתי  נמשך  זה  כך  שחקים.  השמחה 
סוערים,  בריקודים  המשיך  הקהל  לחדרו.  נכנס  כך 

ובסיומם הלכו לסעוד את סעודת יום־טוב.
קודם לכן בשעה 21:00 נכנס הרבי לתפילת ליל ב׳ 
דחג־השבועות. יחסית היה מנין מצומצם כיון שרוב 
הקהל היה עדיין בתהלוכה. החזן ר׳ חיים טשקנטער 
והרבי  שמחת־תורה  של  במנגינה  הקדישים  את  שר 
עודד את השירה בשמחה, תוך כדי שהוא מניף את 

ידו בתנועות המזכירות את שמחת־תורה.

יום ב׳ דחג השבועות, ז׳ סיוון
בתפילת שחרית עודד בידו בקטעים שהקהל שר. 
לרבי ודווח  הרב חודקוב  נכנס  אחר תפילת שחרית 
שהתהלוכה הייתה בהצלחה. הרבי ענה לו: "שתהא 

פעולה נמשכת ותוצאות טובות".
מנת  על  הגדול  ה'זאל'  את  סגרו  הצהריים  אחר 
שיוכלו לסדר את המקום עבור ההתוועדות. בשעה 
לתפוס  מיהרו  והאורחים  הדלתות,  נפתחו   18:00
נכנס   19:15 בשעה  להם.  המיועדים  המקומות  את 
הרבי לתפילת מנחה ב׳זאל׳ למעלה ועודד חזק את 

השירה, וכן עודד בקטעים שהקהל שר.
כדי  הישיבה  להנהלת  ענבים  הרבי  הוציא  היום 

שיחלקו לתלמידי התמימים.
לסעודה  ידיים  הקהל  נטל  ההתוועדות  לקראת 
כנהוג, כדי שיוכלו לומר ׳לחיים׳ גם לאחר השקיעה.

הרבי נכנס להתוועדות בשעה 20:10. עד שהרבי 
התיישב על מקומו שר הקהל ניגון שמח. הרבי אחז 
בידו את המגבת ונטל את ידיו הק׳. אחר־כך אחז את 
הסכין בידו ועשה רישום חזק על החלות של ה׳לחם 

במפית.  החלות  את  מכסה  השנייה  כשבידו  משנה׳, 
ברך כשאוחז בשתי החלות, בצע את החלה הימנית 
לשניים (מהצד) ולקח חתיכה קטנה מהחלק הגדול, 

אותה טבל ג׳ פעמים במלח ואכל.
כשסיים לקח את כוס היין, ניגב את תוכו במפית 
מכן  ולאחר  הקטן,  מהבקבוקון  יין  מעט  מזג  נייר, 
מילא הר׳ בערל יוניק את כל הכוס ביין. הרבי ברך 
ושתה מעט מהכוס. אחר־כך פנה לכל הכיוונים, אמר 
מכן  לאחר  שוב.  ושתה  בכוס  אחז  לקהל,  ׳לחיים׳ 
ידיו,  את  נטל  לא  שעדיין  שמי  שיכריז  לגבאי  הורה 

שיזדרז לעשות זאת מיד, עוד לפני השקיעה.
הקהל החל לשיר "אתה בחרתנו" בשמחה כשהרבי 

עונה לקהל ׳לחיים׳. 
בבירור  החידוש  את  ביאר  הראשונה  בשיחה 
לברר  ניתן  היה  כי  שאף  במתן־תורה,  התחתונים 
עדיין  נתון  העולם  אך  מ"ת,  קודם  עוד  התחתון  את 
במציאות ובהתחלקות. נתינת התורה פעלה כי ניתן 
הקדושה  לרשות  לגמרי  העולם  את  להפוך  יהיה 
ולגלות בו את אחדותו של הקב"ה, אנכי הוי' אלוקיך. 
הרבי ביאר רעיון זה באריכות על פי מאמר חז"ל "אי 

לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא".
שכשמשיח  לומר  שמסתבר  אמר,  השיחה  בסוף 
יבוא ואז תתגלה "תורה חדשה מאיתי תצא", יצטרכו 
לברך לפני כן ברכת־התורה (על אף שברכו בתחילת 
היום) – במכל־שכן מהעולה לתורה שצריך לברך שוב 
ברכת־התורה, ומכיוון שמיד כשהמשיח יבוא יתחילו 
כבר ללמוד "תורה חדשה", הרי שהקב״ה צריך לתת 
זמן (לפני ביאת המשיח) שיוכלו לברך ברכות התורה.
הקהל ניגן ניגון שמחה דשמחת־תורה. הרבי החל 
באצבע  כשמורה  ידו  הושיט  ואחר־כך  בידו  מניף 
ממול)  (שישב  בריסובר  מענדל  ר׳  הרה״ח  לעבר 
עד  בו  והביט  ׳לחיים׳  שישתה  תנועה  עשה  ובחיוך 
עצומה  בשמחה  ידו  להניף  החל  אחר־כך  ששתה. 
הקהל  הכיוונים,  לכל  פנה  וכך  סיבוביות  ובתנועות 
ידיו  תנועות  את  הגביר  והרבי  גדולה  בשמחה  שר 
מאירות  כשפניו  רב  זמן  נמשך  זה  כך  שאת.  ביתר 
ומתחזקות,  התנועות  גוברות  פעם  מידי  במיוחד. 
פעם ביד ימין ופעם ביד שמאל. לרגע נראה שהשירה 
עזות  בתנועות  ידו  את  הרבי  מסובב  ושוב  נחלשת 
הילדים  לעבר  הק׳  בראשו  בתנועות  עודד  ובהמשך 
לציין  יש  רב!  זמן  נראתה  לא  כזו  שמחה  שארף. 
שהניף ידו במיוחד לר׳ מענדל בריסובר ולר׳ שלמה 

קונין.
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הרגילים בנתינת צדקה בכל יום - בערב חג השבועות 
ערב  בכל  זה  ועל־דרך  השבועות.  חג  בעד  גם  יתנו  זה 

שבת־קודש וערב יום־טוב15.
יש16 להזכיר אודות נתינת צורכי החג לכל הזקוקים, 
ובהדגשה יתירה בנוגע לחג השבועות, הן מצד הנותן 

והן מצד המקבל – "שישמח בו במאכל ומשתה"17.
חג השבועות היה נקרא בליובאוויטש 'חג המ"צות', 
מורה־ 'מו"ץ':  מכונה  [הרב  רבנים  באים  היו  בו  כי 

צדק] חסידים לרבי18. ברכתו הנהוגה של כ"ק אדמו"ר 
בשמחה  התורה  "לקבלת  השבועות:  לחג  דורנו  נשיא 

ובפנימיות"19.

הכנות לחג
אדמו"ר  כ"ק  של  בבית־המדרש  בית־הכנסת:  קישוט 
נהגו  לא  חב"ד,  של  רבות  בקהילות  וכן  דורנו,  נשיא 

בשטיחת עשבים והעמדת אילנות לכבוד החג20.
והדלקת  בישול  לצורך  דלוקה21  אש  להשאיר  רצוי 
לתאורה  שעון־השבת  את  לכוון  לזכור  יש  בחג.  אש 

כנדרש בליל שבועות22.
בזמן  שבת)  בערב  (כמו  מדליקים  הנרות:  הדלקת 
בלילה  תדליק  אז,  הדליקה  שלא  מי  בלוחות23.  הנקוב 
המדליקה  החג)24.  לפני  דלוקה  (מאש  הסעודה  לפני 
בשבת25):  כמו  ההדלקה,  אחר   - (למנהגנו  מברכת 

15. לקוטי־שיחות כרך כח עמ' 315 ס"ג.
16. 'התוועדויות' תשמ"ג ח"ג עמ' 1536, תשמ"ח ח"ג עמ' 390.

17. פרש"י, פסחים סח, ב.
18. ספר־השיחות תרצ"ו עמ' 137 )כנראה שם, החל מזמן הצמח־צדק(. ביאור 

העניין באריכות, בספר־השיחות תש"נ ח"ב עמ' 487 ואילך.
מאדמו"ר  עוד   - ובטח  מהוריי"צ,  אדמו"ר  מכ"ק  מקורו  שהנוסח  והזכיר   .19

מהורש"ב, ראה 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רפט וש"נ.
להזכיר   - ואילנות  הר־סיני,  סביב  שגדלו   - (עשבים  אלו  מנהגים  כי  אם   .20
סי'  אדה"ז  בשו"ע  הובאו  עליהם)  ויתפללו  האילן  פירות  על  נידונין  שבעצרת 

תצד סי"ד־ט"ו, ואף בלוח כולל־חב"ד - 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רצג, וע"ש.
המלך   - למנהגנו  'יזכור'  לימי  כלל  מדליקין  אין  ממש,  נשמה'  'נר  כי  אם   .21

במסיבו ח"א עמ' שכא, 'אוצר מנהגי חב"ד' אלול־תשרי עמ' רכד.
ראה  וביום־טוב,  השבת  יום  בעצם  בשעון־שבת  שינויים  עריכת  אודות   .22
'שמירת שבת כהלכתה' פי"ג סכ"ה ואילך. שו"ת יביע־אומר ח"ג או"ח סי' יז־

יח. שו"ת מעשה־חושב ח"א סי' ל. ערב פסח שחל בשבת פי"ב ס"ל.
23. כמנהגנו בכל ערב יו"ט, וכדמוכח בהתוועדויות תשמ"ט ח"ג עמ' 209 (ע"פ 
ההקלטה), שם מדבר הרבי על "הדלקה בעש"ק... ובפרט בערב יו"ט הבעל"ט 
'זמן מתן תורתנו...", ומוסיף בהערה 25, "לא רק מתחילת המעת־לעת, כי אם 
לפני  עוד  היא  שההדלקה  ובפרט  ערבית,  תפילת  ואפילו  הקידוש  לפני  עוד 
שהבעל מתפלל מנחה בבית־הכנסת". ואם היה המנהג שונה בחג השבועות, 
ללא ספק היה הרבי מזכיר זאת (ודלא כמ"ש בכ"מ שמצד 'תמימות' מדליקים 
רק אחרי צאת הכוכבים. ראה פסקי תשובות תצד,ב). וראה בנטעי גבריאל הל' 
חג השבועות, בשו"ת שבסוף הספר סו"ס ג. וראה 'התקשרות' גיליון תשע"ט 

עמ' 17.
פסק  סל"ג.  תרכ"ה  מטה־אפרים  ח"א.  יו"ד  לטור  הדרישה  (בן)  הקדמת   .24
הגאון בעל ה'תורת־חסד'. וכן מוכח בלקוטי־שיחות, כרך כד, עמ' 297 הערה 

69 – 'קיצור דיני נש"ק' עמ' לו. 
25. שו"ע אדה"ז סי' רסג ס"ח, משום לא פלוג.

אומרים  יש  ו'שהחיינו'.  טוב"  יום-  של  נר  "להדליק 
שאיש המדליק, וכן אשה המקדשת לעצמה, לא יברכו 

'שהחיינו' בהדלקה אלא רק בקידוש26.
פעם  להדליק  [הבנות]  שיתחילו  ונכון  "כדאי 
שהחיינו  יברכו  שאז  השבועות,  בחג  תיכף  הראשונה 
 .  . יום־טוב  נר  הדלקת  מצוות  קיום  התחלת  על  גם 
והמהדרות להתחיל בשבת־קודש הקודמת - יקנו להן 
שמלה חדשה"27. הנוסח בברכת 'שהחיינו' (תמיד) הוא: 

"לזמן הזה" הלמ"ד בחיריק28.

יום שני
ו' בסיוון - חג השבועות

ממתינים להתפלל ערבית עד לאחר צאת הכוכבים, 
"תמימות  העומר  ספירת  ימי  מ"ט  שיושלמו  כדי 

תהיינה", לפני כניסת יום־טוב29.
המוכשר  זמן  הוא  השבועות  "חג  טובות:  החלטות 
ביראת  והעבודה  התורה  לימוד  לטובת  הכול  לעשות 
באין  לתורה  בהנוגע  בתשובה  להתעסק  וכן  שמים, 
מפריע משטן המקטרג, כדוגמת זמן התקיעות בראש־

השנה ויום הקדוש דצום הכיפורים"30.

תיקון ליל שבועות
בליל  תורה  וללמוד  ערים  להישאר  ישראל  כל  נהגו 
שבועות. רובם נהגו, וכן מנהגנו, לומר 'תיקון' כנדפס31. 

מי שלא הספיק לסיימו בלילה, יסיימנו ביום32.
הכרזת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע33:

שאיש  נאמר  ער"ה  כולל־חב"ד  בלוח  סי"ז.  פכ"ב  בשבת  שחל  ערב־פסח   .26
רק  נאמר   60 עמ'  בספר־המנהגים  אך  (בהדה"נ),  שהחיינו  יברך  לא  המדליק 

שמי שמברך בהדלקה, לא יברך גם בקידוש.
אודות  ובשולי־הגליון  שם  וראה  רסא.  עמ'  ח"א  או"ח  ומנהג  הלכה  שערי   .27

ברכה בלא בגד חדש.
28. ראה מה שנתבאר בזה ב'התקשרות' גיליון תסב עמ' 19 הערה 43.

29. שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"ב.
מהוריי"צ  אדמו"ר  אג"ק  הישיבות,  לבני  מכתב  מתוך  בסיוון,  ד'  היום־יום   .30
אלה  בין  לפרסמו  וגם  ללמדו,  צריכים  זה,  "מכתב  הרבי:  והורה  עו.  עמ'  ח"ה 
ספר־השיחות  וראה   .(92 עמ'  תש"י,  ('התוועדויות'  אודותיו"  יודעים  שאינם 

תש"ב עמ' 119.
31. שו"ע אדה"ז סי' תצד ס"ג, ע"פ המ"א שם, ומקורו מזוהר פ' אמור, הנאמר 
גם ב'תיקון' עצמו, ש"חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה זה, והיו עמלים 
בתורה". וראה התוועדויות תש"נ ח"ג עמ' 133. הוראה אודות אמירת ה'תיקון' 
דווקא (בס' מנהג ישראל תורה ח"ב עמ' שס מביא מהחיד"א וכו' שיש ללמוד 
דווקא בסדר זה, דלא כחק יעקב שם, עיי"ש) – ראה באוצר מנהגי חב"ד עמ' 
רצו. ושם, שמי שלא הספיק לסיימו בלילה, יסיימנו ביום. וראה 'המשפיע ר' 
שלמה חיים קסלמן' ח"ב עמ' 701. הרבי היה אומר את ה'תיקון' בחדרו, ולא 
עם הציבור, ואף לא יצא לאמירת הקדישים שב'תיקון' בשנות האבלות תשכ"ה 

ותשמ"ח ('אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רצו).
32. הוראת אדמו"ר מהוריי"צ למנהלי הישיבה קודם חג השבועות תש"ד, קובץ 

ליובאוויטש גיליון 3 עמ' 35.
33. ספר־המנהגים עמ' 44, מ'ספר השיחות - תורת שלום' עמ' 3.
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לוח השבוע

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת במדבר

ד' בסיוון
הכנות למתן תורה:

היא  שלאחריה,  ובימים  זו,  בשבת  העבודה  עיקר 
שההכנה  כמובן  התורה.  וקבלת  תורה  למתן  ההכנה 
התורה  לימוד  על־ידי  היא  התורה  לקבלת  העיקרית 
חלקי  לימוד   - ובמיוחד  כולל  החג,  הלכות  [ובפרט 
התורה המבארים גודל והפלאת העניין דמתן־תורה (הן 
במסכת  דמתן־תורה  הסוגיא  לדוגמא:  דתורה,  בנגלה 
שעל־ החסידות!2  בתורת  תורה  מתן  דרושי  והן  שבת1 
ידי־זה ניתוסף בהתשוקה והגעגועים לקבלת התורה]3. 
נשים4,  של  [אנשים,  של  'כינוסים'  לארגן  צריכים 
מתן  ל'זמן  בקשר  ה'',  'צבאות  ישראל,  ילדי  ובפרט] 
תורה,  למתן  הכנה  בתור   - מתן־תורה  לפני  תורתנו': 
 - מתן־תורה  לאחרי  וכן  עצמו...  תורתנו"  מתן  ב"זמן 

בימי התשלומין5.
מקום  ובכל  השבועות]  חג  סיום  אלו [עד  בכינוסים 
לקריאת  יגיעו  ישראל  ילדי  שכל  ולפרסם  להודיע  יש 

התורה דחג השבועות6.
ה'  את  וידעת  בני־ישראל..  מספר  והיה  הפטרה: 

(הושע ב).
אין אומרים 'אב הרחמים'7.

וחמישי  שני  ובימי  עתה  התורה  בקריאת  מנחה: 
בני   .  . עבודת  "זאת  לשלישי:  מסיימים  'נשא'  פרשת 

מררי . . אהרון הכהן" (ד,לג)8.

1. פו,א ואילך.
חב"ד  כפר  ופרצת,  הוצאת  החסידות',  באור  תורה  'מתן  בלקט:  גם  ראה   .2

תשנ"ב.
3. ספר השיחות ה'תשמ"ח ח"ב עמ' 462.

4. 'התוועדויות' תשמ"ט ח"ג עמ' 221 (מוגה), ועיי"ש עמ' 229. 'תורת־מנחם - 
התוועדויות' ה'תשמ"ח ח"ג עמ' 410.

ילדי  להביא  המבצע  על  הרבי  שהכריז  הראשונה  בשנה  ניתנה  ההוראה   .5
ישראל לשמיעת עשרת הדיברות, 'תורת מנחם - התוועדויות' ה'תשמ"ג ח"ג 
ס"ע 1593, אלא שלא נכללה בקטע המוגה שנדפס בלקוטי שיחות חלק כח, 

וגם לא מצאנוה לעת־עתה בשנים שלאחרי־כן.
6. בחומר ההסברה שפירסמו בנ.י. בשנת תש"מ בנושא זה, כתבו שיביאו כל 
ילד "מבן חודש ומעלה", ושאל הרבי מדוע לא הוסיפו "אם הבריאות מרשה 

לו".
7. לוח כולל־חב"ד, ע"פ סידור אדה"ז.

8. ספר־המנהגים עמ' 14, סידור תהלת ה' בסדר קרה"ת, לוח כולל־חב"ד.

אין אומרים 'צדקתך'. פרקי־אבות - פרק ו.
במשנה י', בפסוקים "עד יעבור..." ו"מכון לשבתך..." 
אין לומר את שם ה' כמות שהוא, כיוון שאין הם פסוקים 

שלמים9.
'ואתה  נועם',  'ויהי  אומרים  אין  מוצאי־שבת־קודש: 

קדוש'7.
היו שנים שהרבי אמר שיחה על 'סיום' מסכת סוטה 

בלילה, בהתוועדות אור לערב יום־טוב.

יום ראשון
ה' בסיוון - ערב חג השבועות10

ביום זה יש להתבונן בעניין הקדמת נעשה לנשמע, 
ענין  שבכל  פועל,  לידי  שמביאה  המתאימה  התבוננות 
לכל לראש לקיימו בפועל (נעשה),  ה', צריך  דעבודת 
ולאחרי זה להבין את העניין בחב"ד שלו (נשמע). ואף 
טרדות  כמה  בו  שישנם  יום־טוב  ערב  הוא  זה  שיום 
מו"ח  כ"ק  תורת  ידועה  הרי  החג,  צרכי  דהכנות 
(ומעין)  בערב  זה  ועל־דרך  השבועות,  שבחג  אדמו"ר 
חג השבועות, אין שליטה (כל־כך) להצד שכנגד, ולכן 
התורה  לימוד  לטובת  הכול  לעשות  המוכשר  זמן  הוא 

והעבודה כו'11.
מצווה להסתפר12 ולטבול לכבוד החג13.

עבודה,  דתורה,  הקווין  ג'  בכל  זה  ביום  להוסיף  יש 
מיוחדת  הוספה   - בצדקה  ובפרט  וגמילות־חסדים, 

באופן של "פתיחה חדשה"14.

גם  עמ' 13,  עמ' 17 וגיליון תקכב  רעח  'התקשרות' גיליון  ראה  הרבי,  בשם   .9
מהתוועדויות תשד"מ ח"א עמ' 317 ועמ' 368.

ישראל  כל  ש"נהגו  משום  בזה  שדנו  יש  היום,  דם  בדיקת/תרומת  בעניין   .10
קודם  שבועות,  שביום  לפי  לשנות,  ואין  ערב־יום־טוב,  בשום  דם  להקיז  שלא 
היה  התורה  את  ישראל  יקבלו  לא  שאם  'טבוח',  ששמו  רוח  יצא  מתן־תורה, 
דהיינו  יום,  באותו  דם  להקיז  לדורות  סכנה  יש  לפיכך  ובשרם.  לדמם  טובח 
ערב־שבועות..."  משום  ערב־יום־טוב  כל  על  חכמים  וגזרו  בערב־שבועות, 
(שולחן ערוך אדמוה"ז סי' תסח סעיף כב) – ראה שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סי' 

מו, נשמת אברהם סי' תסח ס"ק ב וש"נ.
11. תורת־מנחם ספר־המאמרים אדר סיון עמ' 311. 

סי'  (שו"ע  יום־טוב  לכבוד  להסתפר  מצווה  גדולות,  ראשו  שערות  אם   .12
תקל"א ס"א. וראה משנה־ברורה שם בשער־הציון ס"ק א, ובס' חוה"מ כהלכתו 

רפ"ג ובהערות).
13. הטבילה – מחצות היום ומעלה, לקוטי־דיבורים ח"ג עמ' 865. ועיין אלף־

המגן למטה־אפרים סי' תקפ"א ס"ק קכא. ליקוטי־מהרי"ח ח"ב דף ז,ב.
14. תורת־מנחם ספר־המאמרים אדר סיון עמ 312.
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השתתפות  (בתור  דיבר  השנייה  השיחה  בתוך 
השבועות,  חג  של  שני  יום־טוב  על  תורה)  לכנוס 
שמסתבר שגם כשיבוא משיח ימשיכו לנהוג את יום־

טוב שני דחג השבועות כיון שחג זה אינו מצד ספיקא 
דיומא, כי־אם שלא לחלוק במועדות.

והרבי  נפוליאון׳,  ׳מארש  ניגנו  זו  שיחה  בסיום 
תנועות  מעט  עשה  ובאמצע  בשמחה  ידו  הניף  שוב 
פליאה בחיוך לעברו של ר' שלמה מיידנצ'יק שיאמר 

׳לחיים׳.
כן דיבר באריכות על הטעם שהרבנים נהגו לבוא 
זה  שם  שעל  השבועות,  לחג  דווקא  לליובאוויטש 
והורה  צדק],  [מורי  המצו״ת  חג  בשם  החג  נקרא 
בעניינים  ולהתדבר  יחד  להתאסף  שי׳  לרבנים 
המתחדשים ברפואה כו׳ שצריך לפותרם על פי פסקי 

השולחן ערוך, וכן הורה להם לומר ׳לחיים׳.
כהוראת  ׳לחיים׳  הרבנים  אמרו  זו,  שיחה  בסיום 
מרלאו  להרב  בפרט  בחיוך,  ענה  מהם  ולכמה  הרבי 
את  ניגן  הקהל  הייטס׳.  ׳קראון  דק״ק  הבד״צ  ראש 
ידו  הניף  והרבי  גאולה",  די  זיין  שוין  "זאל  הניגון 
בחוזק. אחר־כך פנה לעבר מר יהושע כהנא סמנכ״ל 
משרד הפנים לשעבר, וכן לראש המועצה של רמת־

ישי ועודד בהנפת ידו לעברם.
בשיחת הרביעית התבאר הקשר בין חג־השבועות 
ללימוד החת״ת (חומש ניתן ע״י משה רבינו שנתן לנו 
ספר  מחבר  המלך  דוד  בחג־השבועות,  התורה  את 
התניא  ועל־דרך־זה  בחג־השבועות,  נסתלק  תהילים 
הוא גילוי תורת הבעש״ט שגם הוא נסתלק בחגה״ש). 
החת״ת  לימוד  של  התקנה  את  לפרסם  כן  גם  הורה 
בכל מקום שעדיין לא שמעו על כך או שלא יודעים 
 - ובעיקר  העולם  מצב  מפני  וזאת  העניין  מחשיבות 

מצב בני־ישראל.
משקה",  יש  "מסתמא  אמר:  השיחה  את  כשסיים 

והורה למזכיר שימזוג מהיין.
בשיחה החמישית הורה הרבי להתחיל בהתוועדות 
ברכה,  של  לכוס  בהמשך  מיד  גדולה  הכי  חסידית 
וכמו־כן הורה להשתתף בכינוס תורה שיתקיים כאן 

באיסרו חג, ובהמשך לזה ביום ראשון.
בסיום השיחה מזג המזכיר, והוסיף הרבי מבקבוק 
הורה  כך  אחר  כרגיל.  ועירב  הכוס  לתוך  המשקה 
שיקח  לבקובסקי  זלמן  שניאור  לר׳  שיקרא  למזכיר 

את בקבוק המשקה עבור הכינוס תורה.
ונתן  לבקבוק,  והחזיר  לכוסו,  מהבקבוק  מזג  הרבי 

מכוסו  שתה  הרבי  לבקובסקי.  להר׳  הבקבוק  את 
טעם מהחלות (והפעם שוב טבל ג' פעמים את החלה 
במלח) והורה לחזן שינגן "שיבנה בית המקדש". הרבי 
והורה  מהמים,  מעט  שתה  פעמים,  מספר  ידו  הניף 
לנגן "ניעט ניעט ניקאווא" ושוב הניף ידו. לאחר מכן 
את  שייקח  וסימן  לבקובסקי  לר'  שוב  לקרוא  הורה 
המים (הקנקן והכוס) והחל באמירת "שיר המעלות". 
שתה  הרבי  מלאה.  כוס  מילאו  אחרונים׳  ל׳מים 
מעט מהכוס, וטבל ידיו ל׳מים אחרונים׳, פעם אחת 
מעט על כל יד והרטיב את שפתיו הק׳, והחל בזימון 
כשהוא אוחז בימינו את כוס היין כשמסיים כל קטע 
למזכיר  אמר  בסיום  ויבא׳.  ב׳יעלה  וכן  רם,  בקול 
עבור  החלות  את  לו  ונתן  לבקובסקי  להר׳  שיקרא 
בשעה  לערך  הסתיימה  ההתוועדות  תורה.  הכינוס 
הרבי  ערך  בסיומה  מעריב.  בתפילת  והחלו   23:00
׳הבדלה׳ ושתה את הכוס. אחר־כך החל בחלוקת כוס 

של ברכה. החלוקה החלה בשעה 23:20.
ושרו  מסביב  ואנ״ש  הת׳  עמדו  החלוקה  בשעה 
מהעוברים  וכמה  לכמה  חייך  הרבי  שמחים.  ניגונים 
ולברכה׳  ׳לחיים  אמר  לחלקם  לילדים.  ובפרט 

ולחלקם ׳ברכה והצלחה׳.
ה׳סירטוק׳,  את  שעשה  הרבי  של  החייט  כשעבר 
אחז הרבי ב׳סירטוק׳, חייך לעברו בחיוך רחב וברכו. 
כשעבר הזמר ר׳ מרדכי בן דוד ברכו הרבי ב׳הצלחה 
רבה׳. כשעבר צ׳רלי (הידוע), והניף ידו לעבר הרבי, 
גם־כן  לו  משיב  כשהוא  רחב  חיוך  הרבי  אליו  חייך 

בהנפת יד.
מקלויזנבורג  האדמו״ר  עבור  ברכה  ביקש  אחד 

שליט"א, והרבי ברכו ב״רפואה שלימה".
החלוקה נמשכה עד השעה 2:15. בסיום החלוקה 
התיישב  ואחר־כך  קיבלו,  כולם  האם  הרבי  שאל 
את  שוב  שאל  כשסיים  אחרונה׳.  ׳ברכה  לאמירת 
המזכיר האם עדיין ישנם כאלה שלא הספיקו לקבל, 
ויצא  תצאו"  בשמחה  "כי  לנגן  והחל  לקהל  ופנה 

לחדרו כשמניף ידו לעבר הקהל. 
כוס  עם  מרחובות  מזרחי  שלמה  הר׳  עמד  בדרך 
משום  ברכה  של  כוס  לקבל  הספיק  לא  (הנ״ל  ריקה 
ולברכה"  "לחיים  לו  ואמר  לידו  עצר  הרבי  מה). 

(אע״פ שהנ״ל לא אמר כלום), והמשיך לחדרו.
אח״כ עשה הרב יואל כהן ׳חזרה׳ על ההתוועדות 
והקהל התיישב להתוועדות חסידית (כהוראת הרבי 

ב׳התוועדות׳).
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