
המעשה הוא העיקר!
 שמחת בית השואבה, עניינים נפלאים ונשגבים

בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. 

כבוד לרגליים!
התוועדות מיוחדת עם הרב חיים אשכנזי ע"ה 

אודות ריקודי השמחה

והבט פני 
משיחך

גלריה מרהיבה מחג הסוכות ורגעי 
שמחה מיוחדים אצל הרבי מלך 

המשיח שליט"א

פועלים שמחה אצל כל בני ישראל
ביטויים מיוחדים מהרבי שליט"א אודות שמחת בית השואבה שלא יתנו לכם כח להישאר בבית • לא טעמנו טעם שינה



השואבה1 בית  שמחת 
 בזמן הגלות השמחה מתחילה

בלילה הראשונה
א. שמחת בית השואבה - בזמן הגלות - מתחילה בלילה 
בלילה הראשון  הראשון דחג הסוכות2, ואדרבה - 
צריך להיות שמחה גדולה ביותר, מכיון שעל 
ידי זה נעשית "הפתיחה" דכל שמחת בית השואבה בשנה 

זו3. 

גם הנשים וטף
]וטף4[ לחגוג  ב. בזמן הגלות יכולות וצריכות גם הנשים 
בעת  נשים(,  )בעזרת  השואבה,  בית  שמחת  את  בעצמן 

מעשה, או לאחרי כן5.

בית  שמחת  שחוגגים  מאז  שנים  ריבוי  עברו  כבר  ג. 
השואבה, אשר, משנה לשנה הולך וניתוסף כו', 
]באין-ערוך6[ כהציווי "מעלין בקודש", ומזה מובן 
היכן אוחזים )ועל כל פנים - היכן היו צריכים לאחוז( 

בשנה זו7.

להתחיל בבית הכנסת
ד. שמחת בית השואבה בזמן הזה מתחילה אמנם ב"עזרה" 
שבבית-הכנסת )בדוגמת ה"עזרה" שבבית המקדש(, אבל, 
נמשכת ויוצאת גם מחוץ לבית הכנסת - 
השואבה  בית  דשמחת  בהתוועדויות   – בסוכה  ובשתים: 
)"פארבייסן"(  וטעימת  לחיים  באמירת 

מזונות וכיוצא בזה, ולאחרי זה גם ברחוב ]כדלקמן[8.

 לעשות התוועדויות
ד"שמחת בית השואבה"

ה. כמסופר בשיחות דכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו אודות 
)גם(  בליובאוויטש9  השואבה  בית  דשמחת  ההתוועדויות 
על ידי אביו כ"ק אדמו"ר נ"ע ורבותינו נשיאינו שלפניו, 
שהראו דוגמא חי' בגופם ממש כדי שמהם יראו וכן יעשו10.

ו. העזרה היא המקום שמסייע לכל שמחת בית השואבה 
- על ידי שחוזרים ומספרים אז את פרטי השמחה שהיתה 
בעזרה. ואפילו כשלא חוזרים על כך, הרי מכיון שענינים 
זה פועל על כל  אלו הודפסו כבר בגמרא כו' הרי 

הדורות11.

לחזור לבני ביתו המדובר בההתוועדויות
בית- דשמחת  הפארבריינגען  לאחרי  לביתו  בבואו  ז. 

השואבה, וחלק מב"ב לא היו )מאיזו סיבה שתהי'( בשמחת 
לא  שבה  השואבה  בית  בשמחת  שהיו  או  השואבה,  בית 
דובר אודות ענינים אלו - שבודאי ימסור להם את הענינים 

המדוברים כאן, ובהוספה12.

לנצל כל הזמן לשמוח בשמחת בית 
השואבה אפי' אם זה ימעט באכילה

ח. יש להתחיל בשמחת בית השואבה תיכף ומיד, ועוד 
כך  ואחר  טוב,  יום  וסעודת  קידוש  לפני 
יפסיקו למשך זמן כדי לקדש על היין, יין 

המשמח, ולאכול סעודת יום טוב בשמחה13.

ט. בפשטות: מלבד הזמנים הקבועים לתפלה, 

יש   - כו'  אורחים  והכנסת  החג,  סעודת 
לנצל את כל הזמן לשמוח בשמחת בית 
דורנו:  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  ובלשון  השואבה, 

"מצות היום בשמחה"14.

יתמעט באכילת דגים או בשר,  זה  נורא אם בגלל  לא  י. 
או אפילו בשתיית יין )אף שצריך להיות שתיית יין במדה 
יותר מן  זה ש"מכניסים" במדה  ידי  ויותר מן המדה, על 
המדה(, העיקר, שתהי' השמחה למעלה ממדידה 

והגבלה15.

שמחה בפועל ממש על ידי הפה, 
רגלים, עד שהרחוב ירקוד

ממש  בפועל  השואבה  בית  בשמחת  ולשמוח  לצאת  יא. 
ידי השירה בפה, "עקימת שפתיו הוי מעשה", עד  - על 
כפשוטו(,  )מעשה  ברגלים  וריקוד  בידים16(  ל)טיפוח 
שמחה   - גם  כולל  תאמרנה",  עצמותי  ד"כל  ובאופן 
שהרחוב  עד  הרבים,  ברשות  וריקודים 

בעצמו ירקוד17.

לשמוח יהודים נוספים אפילו אלו 
ששמחים כדי לצאת ידי חובתם

יב. על אחת כמה וכמה שפועלים השמחה והריקוד אצל 
בני ישראל שדרים ברחוב, או אפילו רק עוברים ברחוב, 
כי, הדיבור עמהם בעניני התורה הנצחית )ועל אחת כמה 
בתורה"(  "כלל גדול  כמוך",  לרעך  "ואהבת  בענין  וכמה 
יהודים  על  פועלים  הם  שגם  עד  אצלם,  פועל 

נוספים לשמוח בשמחת בית השואבה18.

המעשה הוא העיקר  ליקוט משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח 
אודות החשיבות והמעלה דשמחת בית השואבה

( להעיר משיחת ליל ד' דחג הסוכות 1
"יומשך   :144 ע'  התוועדויות   – תשמ"ט 
ו"עשירות"  אמיתי  הנהר"  "רחובות 
לעשירות  ועד  הענינים,  בכל  אמיתית 
ש)חג  בספרים  כדאיתא  בגשמיות, 
בית  שמחת  ובמיוחד(  בכללותו  הסוכות 
השואבה ממשיכה גם עשירות בגשמיות, 

נוסף על עשירות ברוחניות". עיי"ש.

( "שכן, הסיבה לכך שבזמן שביהמ"ק 2
בית  שמחת  מתחילה  היתה  קיים  הי' 
חג  של  הראשון  יו"ט  במוצאי  השואבה 
היו"ט(  את  דוחה  שאינו  החליל  )בגלל 
ובמילא,  הגלות,  בזמן  שייכת  אינה   -

מתחילה השמחה בליל יו"ט הראשון". 

א' דחג הסוכות תשמ"ח 3 ליל  ( שיחת 
אלא,  עוד,  "ולא   :172 ע'  התוועדויות 
השמחה  לענין  ה"פתיחה"  גם  שזוהי 
במשך כל השנה כולה - כידוע פתגם כ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו שמועדי חודש 
תשרי הם מועדים כלליים על כל השנה 
המיוחד,  לענינו  בנוגע  מועד  כל  כולה, 
 - שמחתינו"  "זמן  הסוכות,  חג  ובנדו"ד, 

המשכת השמחה על כל השנה כולה". 

4 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  ג'  ליל   )
"דנשים   :77 הערה   130 ע'  התוועדויות 
וטף. כאמור, שגם הם משתתפים בשמחת 
בית השואבה". וראה ליל א' דחג הסוכות 
"יש   :178 ע'  התוועדויות   – תשמ"ח 
את  "הקהל   – מישראל  רבים  להקהיל 
העם האנשים והנשים והטף" – להשתתף 
בשמחת בית השואבה, הן בנוגע לאנשים, 
שאף  כמ"פ  ]כמדובר  לנשים  בנוגע  והן 
שבביהמ"ק היו הנשים באים רק "לראות 
ניתוסף  הגלות  בזמן  הרי,  ולשמוע", 
הנשים  שגם  עלי'(  צורך  )ירידה  העילוי 
השואבה[.  בית  בשמחת  שמחות  בעצמן 
והן בנוגע לטף, לאחד את כולם בשמחת 
בית השואבה". וראה יום ד' דחג הסוכות 
קודש  שיחות   - תשנ"ב  השם"  ל"צבאות 
בחייכם  רואים  שאתם  "שכמו   :140 ע' 
הפרטיים שכשישנו דבר משמח אין צורך 

כלל לעורר ולזרז אתכם על דבר השמחה, 
משום  משינה,  אתכם  למנוע  צורך  ואין 
שזה מובן מאליו שאינכם יכולים להרדם 
אז, כי אתם נוטלים חלק בשמחה - כמו 
כן בשמחה זו, שנוסף על השמחה דסתם 
בו  ומוזכר  השלישי,  היו"ט  זה  הרי  יו"ט 
שאין   - כו'  ד"שמחה"  החיוב  פעמים  ג' 
שום צורך לזרז אתכם בענין השמחה!... 
ואדרבה - אתם מראים דוגמא חי' לחברים 
ונוסף  לחברותיהן,   - והילדות  שלכם, 
להורים,  חי'  דוגמא  מראים  אתם   - לזה 
ותובעים מהם להוסיף בשמחה עוד יותר 
יו"ט ושמחת בית  לגבי שמחתם בשמחת 
השואבה עד עתה, למרות שנמצאים אנו 

כבר ביום הרביעי דימי הסוכות".

דחג הסוכות תשמ"ח 5 ב'  ליל  ( שיחת 
שבזמן  "דאף   :185 ע'  התוועדויות   -
"לראות  רק  באו  קיים  הי'  שביהמ"ק 
ולשמוע", מ"מ, לאחרי החורבן, כשבטלה 
שמחת בית השואבה שבביהמ"ק, ונשאר 
זוהי  "קלקלתנו  הרי,  בלבד,  זכר  רק 
תקנתנו", ירידה צורך עלי' - שגם הנשים 

חוגגות את שמחת בית השואבה". 

6 - תשנ"ב  הסוכות  דחג  ב'  ליל  ראה   )
שיחות קודש ע' 117: "שהשמחה ביום זה 
צריכה להיות ביתר שאת ויתר עז במעשה 
בפועל לגבי השמחה ביום הקודם, אע"פ 
שגם אז היתה השמחה באין-ערוך לשנים 
דחג  ג'  ליל  גם  וראה  וכו'".  זה  שלפני 
 :124 הסוכות תשנ"ב – שיחות קודש ע' 
"שבשנה זו הוא רוצה כפליים ממה שהי' 
לו בשנה שעברה בלילה זה. ויתירה מזו, 
שגם בשנה שעברה הי' זה כפליים )שלא-

הוא  זו  ובזה  שלפני',  מהשנה  בערך( 
לגבי  גם   - שלא-בערך  בכפליים,  מוסיף 

השנה שעברה".

7 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  א'  ליל   )
התוועדויות ע' 106: "ואפילו אם הי' איזה 
חסרון בהשמחה דשנה שעברה כו' - הרי 

"אין לך דבר העומד בפני התשובה"".

8 :121 ע'  שם  הישועה"  "מעייני   )

בית  בשמחת  ומוסיפים  ממשיכים  "ואז 
- ובשתים:  השואבה מחוץ לבית הכנסת 
בסוכה - )נוסף על קידוש וסעודת יו"ט, 
גם( בהתוועדויות דשמחת בית השואבה 
)"פארבייסן"(  וטעימת  לחיים  באמירת 
וכו'".  בשיחות  כמסופר  וכיו"ב,  מזונות 
היא  שהשמחה  "היינו   :120-1 ע'  ושם 
גדולה ביותר, שממלאת כל שטח המקום 
עד  הכנסת,  דבית  והגג  הכתלים  שבין 
שאינם יכולים להכיל גודל השמחה, ואז 

מתפרצת השמחה ויוצאת לחוץ".

הערה 9 שם  הישועה"  "מעייני   )
מנהג  הי'  לא  סיבות  שמכמה  "אף   :128
בית  שמחת  התוועדויות  )דעריכת  זה 
השואבה( בגלוי כ"כ בכל תפוצות ישראל, 

אפילו בין חסידים". 

10 :121 ע'  שם  הישועה"  "מעייני   )
"ומזה מובן שנתנו גם כח שכאשר "מהם 
"כן  אזי  בזה(  יהי' הרצון  )ובמילא  יראו" 

יעשו", ובהצלחה רבה ומרובה". 

תשנ"ב 11 דחה"ס  ד'  ליל  משיחת   )
"...בגמרא   :135 ע'  קודש  שיחות   -
ועד  לדורות,  ענינו  שדפוס  ובברייתא, 
לכל הדורות כולם, הרי זה פועל על כל 
הדורות. וכמסופר בגמ', ובפרט בברייתא 
בארוכה ובהרחבה, איך חגגו את שמחת 
בית השואבה - "בימים ההם בזמן הזה"". 

12 - תשנ"ב  דחה"ס  ב'  ליל  משיחת   )
שיחות קודש ע' 115: "בעמדנו עתה בליל 
ב' דחג הסוכות, הזמן-גרמא לדבר אודות 
ושל  השני,  דהיום  הפרטית  המעלה 
ולכן   .  . יצחק   - השני  דיום  האושפיזא 
יש לבאר את מעלתו המיוחדת של יצחק 
דוקא, עכ"פ בקיצור וברמז, ובאופן ד"תן 
בבואו   - כן  וכמו   .  . עוד"  ויחכם  לחכם 

לביתו כו'".

13 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  א'  ליל   )
התוועדויות ע' 107.

( שיחת ליל ב' דחג הסוכות תשמ"ח 14
- התוועדויות ע' 187.

ב' דחה"ס תש"נ 15 ליל  ( ראה משיחת 
אדמו"ר  ")כ"ק   :147 ע'  התוועדויות   -
שליט"א חייך, ואמר:( בנוגע להנענועים 
יש   - לולב"(  דעם  )"שאקלען  דהלולב 
צורך בזהירות שמגודל ההתלהבות בעת 
 .  . יפרדו עליו של הלולב  הנענועים לא 
בנוגע  אבל  עליו;  לברך  יוכל  לא  ולמחר 
לא   - זיך"(  )"שאקלען  עצמו  את  לנענע 
למעט   - העיקר  והוא  ועוד   .  . נורא 
בהדיבור ולהרבות בעשי', ולהתחיל בזה 
תיכף ומיד בבית-הכנסת ובבית-המדרש, 
שלמעלה  באופן  ויתפשט  יומשך  וממנו 
של  מהניגון  החל  והגבלה,  ממדידה 
שמחת תורה". וראה שיחת ליל הושענה 
רבה תשנ"ב - שיחות קודש ע' 167: "כמו 
למשל, שרגליו עייפות כבר מרוב ריקוד, 
 . וכיו"ב  וידיו עייפות ממחיאות הכפיים 
. אלא מיד כשהוא מבחין )"גלייך ווי ער 
אותי,  לבלבל  רוצים  אהה!  דערהערט"( 
ער  )"שלעפט  בשמחתו  סוחף  הוא  הרי 
ויתירה  המבלבל,  הענין  את  גם  אריין"( 
באמרו:  המבלבל,  האדם  את  גם   - מזו 
הקשב )"הער זיך איין"(! אתה נקרא בשם 
"אדם" מלשון "אדמה לעליון": ענינו של 
המדידות  מכל  עליון  שהוא   - "עליון" 
להיות  צריך  שאתה  ומכיון  והגבלות, 
כל  את  לבטל  עליך   - לעליון"  "אדמה 

המדידות והגבלות!..."

( שיחת ליל ב' דחג הסוכות תשמ"ח - 16
התוועדויות ע' 187: ]ולהעיר, שהיו כאלו 
שרצו לערער על ההנהגה דטיפוח בידים 
נתברר  כבר  אבל,  יו"ט,  או  בשבת  כו' 
שאין  דתורה  נגלה  ע"פ  בראיות  והוכח 
כל כשש בדבר, )ראה שו"ת מנחת אלעזר 
ועוד(,   .230 ע'  ח"א  לקו"ש  סכ"ט.  ח"א 
וראה  כו'[.  הערעור  כל  לגמרי  ובטל 
שהחילוק  "ולהעיר,   :164 ע'  שם  תשנ"ב 
אבריו  רמ"ח  בכל  בעצמו  שרוקד  זה  בין 
בידיו  שמוחא-כף  זה  לבין  גידיו  ושס"ה 
חילוק  אלא  חילוק,  לא סתם  הוא  בלבד, 
גדול ביותר: דאע"פ שגם המחיאת-כפים 
היא ענין )מעין הריקוד(, הרי זה בדוגמת 

שלמרות  חבירו,  ברכת  אחר  אמן  עניית 
הרי  וכו',  אמן  שבעניית  העילויים  כל 
את  לנצל  שכשרוצים  בפשטות,  רואים 
שהוא  באופן  מהפרי,  התועלת  מירב 
בגשמיות,  כבשרו"  ובשר  "דם  נעשה 
)ואין צורך בראיות  הרי דבר פשוט הוא 
והוכחות לזה, וכל בני ביתו מודים בכך( 
שזה לא נעשה כאשר מישהו אחר אוכל 
אמן  בעניית  מסתפק  והוא  הפרי  את 
שהוא  ע"י  דוקא  אלא  חבירו,  ברכת  על 
עצמו אוכל את הפרי, והוא עצמו מברך 
)כולל ברכת  את ברכת הפרי המתאימה 

"שהחיינו"(!". 

17 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  א'  ליל   )
ליל  משיחת  ראה   .106 ע'  התוועדויות 
 :146 ע'  התוועדויות   - תש"נ  דחה"ס  ב' 
"והמעשה הוא העיקר - להוסיף בשמחת 
בנוגע  הן  השני,  בלילה  השואבה  בית 
לעצמו והן בנוגע להזולת, ועד שפועלים 
"אז די גאס אליין זאל מיט-טאנצן". וזירוז 
מיוחד בזה – כי, ע"פ השמועה, לא היתה 
השמחה בלילה הראשון באופן "אז די גאס 
הישועה  מעייני  וכו'".  געטאנצט"  האט 
"כנהוג   :122 ע'  התוועדויות   – תנש"א 
ורוקדים  ששמחים  האחרונות  בשנים 
עצמו  שהרחוב  כך,  כדי  עד  ברחוב,  גם 
רוקד )"די גאס אליין טאנצט מיט"(, החל 
מהרחובות הקרובים, בשכונה זו ]הערה 
נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  חי  שבה   :130
דורנו ועבד עבודתו בתורה עבודה וגמ"ח 
בחיים  האחרונות  שנים  עשר  במשך 
ובאופן שיומשך מזה  דין,  חיותו בעלמא 
בכל העיר, בכל המדינה, ובכל המדינות 
כולם, ונוסף על ההמשכה בנוגע למקום, 
גם בנוגע לזמן – שיומשך על כל השנים 
ועד  כולם[,  הזמנים  בכל  שלאח"ז, 
לרחובות הרחוקים, בכל העיר )בברוקלין 

ובנוי יורק( כולה".

18 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  א'  ליל   )
התוועדויות ע' 106. 



להוסיף בכל יום באופן של חידוש
יג. על פי הכלל מעלין בקודש, מובן שאחרי גודל השמחה 
צריך   - השואבה  בית  שמחת  של  הראשון  הלילה  של 
להתוסף בזה הוספה ועלי' בלילות שאחרי זה 

]ועד להוספה באופן של חידוש19[20.

טו. החל מליל שני דשמחת בית השואבה - שבהיותו ליל 
שני, צריך להתוסף בזה באופן של "כפלים לתושי'", הן 
כפלים בכמות והן כפלים באיכות, שזהו שלא 
בכפלים  ההוספה  הוא  העיקר   - ]ואדרבה  יותר.  בערך 

באיכות[21.

"פנים חדשות" כל יום, וגם שנעשה 
בעצמו בבחי' "פנים חדשות"

טז. לכל לראש - על ידי הוספת "פנים חדשות" כפשוטם, 
לא  עתה  )שעד  יהודי  עוד  על  שפועלים  היינו, 
יבוא  הוא  שגם  השואבה(  בית  בשמחת  השתתף 
ועל  השואבה,  בית  בשמחת  להשתתף 
בית  בשמחת  המשתתפים  כל  של  בשמחתם  ניתוסף  ידו 

השואבה, להיותו "פנים חדשות"22.

יז. ועוד וגם זה עיקר - שכאו"א מהמשתתפים 
בבחינת  בעצמו  נעשה  השואבה  בית  בשמחת 
"פנים חדשות", על ידי זה שמתעלה בעבודתו לדרגא 
חדשה,  מציאות  שנעשה  עד  יותר,  נעלית 
ובמילא, נעשית גם השמחה מתוך חיות והתלהבות חדשה, 

"פנים חדשות"23.

ה"חליל של בית השואבה" הוא ענין 
הכי עיקרי

יח. ההוספה בלילה זה ]במוצאי החג[ מצד החידוש דכלי 
שהיא  הוספה  אלא,  סתם,  הוספה  אינה  )"החליל"(  זמר 
יותר  היא גדולה  לומר שההוספה  ויש  לה"עיקר",  בערך 
מהעיקר, כאמור, ש"החליל של בית השואבה" הוא ענין 

הכי עיקרי24.

 כל המקדים, זריז ומרבה,
הרי זה משובח

בית  בשמחת  לשמוח  המקדים  כל  יט. 
השואבה הרי זה משובח, וכל הזריז הרי 
זה משובח, וכל המרבה הרי זה משובח25.

לא טעמו טעם שינה - ואפי' בזמן 
שמוכרחים לישון

ומוסיף  הלילה,  בהתחלת   - ומיד  בזה תיכף  להתחיל  כ. 
והולך במשך כל הלילה, ובלשון חז"ל "כשהיינו שמחים 

בשמחת בית השואבה לא טעמנו טעם שינה"26!

כא. אפילו בזמן שמוכרחים לישון27, שמחת בית השואבה 
חולמים  מבטלת טעם השינה, מכיון שגם אז 
שמחת  אודות  חולמים  חסידות,  עניני 
הגאולה  אודות  וחולמים  השואבה,  בית 

האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו28!
השואבה  בית  בשמחת  ששמחים  אלו  גם  לשמח  כב. 
את  שצובטים  ועד  בלבד,  חובתם  ידי  לצאת  כדי 
הלחיים שתעלה בהם אדמימות, כדי שכל הרואה אותם 
יחשוב שאדמימות הלחיים היא מפני גודל השמחה... ולכן 
צריכים לפעול אצלם שמחה אמיתית, שלא 

על ידי צביטת הלחיים29.

להרגיש שזוהי שמחה שלו
השואבה  בית  בשמחת  להיות  שצריכה  ההשתדלות  כג. 
על ידי כאו"א מישראל - ]היא[ לא באופן ד"קדירא דבי 
שכאו"א  באופן  אלא  השותפין[  קדירת   =[ שותפי", 

מרגיש שזוהי שמחה שלו30.

שמתחיל ומראה דרך איך אפשר 
להוסיף עוד יותר בשמחה

כד. ולא רק כשותף אלא כמנהיג וראש, )בכל מקום 
שיכול לעשות זאת מבלי לפגוע, השגת-גבול וכיוצא בזה(, 

שהוא מתחיל ומראה-דרך איך אפשר להוסיף ולפעול עוד 
יותר במעשה ודיבור, עד למחשבה הגלוי'31.

כשאין מישהו לנהל את השמחה 
נעשה ה"מנהיג" ללא שהות

שניכר  לכולם,  חי'  דוגמא  בעצמו  שמראה  כה. 
הוא  אלא  בשמחתו,  משתתף  שהוא  רק  שלא  בשמחתו 
שבכמה  כך,  כדי  עד  גדולה  ובהשתדלות  בזה,  משתדל 
השמחה,  את  לנהל  שיכול  אחר  מישהו  כשאין  מקומות 
נעשה הוא ה"מנהיג" בשמחה, ללא שהיות32!

כו. אפילו כשמאיזו סיבה שתהי' יכול הוא לפעול בשמחת 
צריך   - "שותפות"  של  באופן  רק  בגלוי  בית-השואבה 
הוא להיות הרוח החי' בשמחה. ואף שהעומד-בראש הוא 

"יהודי אחר" )"אן אנדערער"(33.

להתבונן שעומדים על ידו 14 צדיקים 
ורוקדים ומסתכלים עליו

קטן,  לרגע  ויהרהר  יחשוב  שיתבונן,  רק  מספיק  כז. 
צדיקים  עשרה  ארבע  ידו  על  שעומדים 
אלו, ורוקדים מתוך שטורעם בשמחת בית 
שהם   - דורנו  נשיא  שאומר  כפי   - ויודע  השואבה, 
חוגג  הוא  כיצד  לראות  עליו  מסתכלים 

שמחת בית השואבה - נקל לשער איך ישמח וירקוד34!...

זמן מוכשר לאחוז ולתפוס דוד מלכא 
משיחא

אחד  הוא  משיחא  מלכא  שדוד  מכיון  כח. 
בית  בשמחת  ורוקד  משתתף  הוא  וגם  מהאושפיזין, 
כמוהו  מאין  הכושר  זמן  זה  הרי   - )כנ"ל(  השואבה 
לאחוז ולתפוס אותו )"אנכאפן אים"(, על ידי זה 
של  בו ניצוץ  בגופו( שיש  או  )בידו  יהודי  ותופס  שאוחז 

משיח צדקנו35.

הוא העיקר המעשה   ליקוט משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח 
אודות החשיבות והמעלה דשמחת בית השואבה

19 :132 ע'  שם  הישועה"  "מעייני   )
הסוכות  דחג  השואבה  בית  "בשמחת 
וניתוסף  הולך   - ימים  שבעה  שנמשכת 
להוספה  ועד  ליום,  מיום  בהשמחה 
בשמחה באופן של חידוש, כמובן מהדין 
המשתה  ימי  בשבעת  חדשות"  ד"פנים 
דשמחת נשואין". וראה שיחת ליל ו' דחג 
 :264 ע'  התוועדויות   - תשמ"ח  הסוכות 
והטירחא  להיגיעה  בנוגע  כן  "...וכמו 
של  ובאופן  השמחה,  גודל  עם  הקשורה 
שריבוי  אמת  הן  ללילה:  מלילה  הוספה 
השמחה והריקודים כו' מעייף את הגוף, 
אבל, האם זו סיבה שלא לשמוח ולרקוד?! 
השמח  לאדם   - דומה  הדבר  למה  משל 
ורוקד בשמחת נשואי בנו יחידו, שמרבה 
להתחשב  מבלי  כו'  ולרקוד  לשמוח 
בהתעייפות הגוף. אדם נורמלי לא צריך 
"להתעייף"  עליו  מדוע  והסבר"  "ביאור 
מהשמחה וריקוד בנשואי בנו, ולא צריך 
ולרקוד פעם  להתדיין עמו האם לשמוח 
אחת, פעמיים או שלש פעמים בלבד, או 
לשמוח ולרקוד בכל שבעת ימי המשתה, 
ועד"ז בנוגע לשמחת בית השואבה במשך 
שצריכים  אדם  הסוכות.  ימי  שבעת  כל 
להסביר לו ענין הנ"ל - סימן שהוא טיפש! 
טיפש שמזיק )אמנם, לא לאחרים, אבל( 
לעצמו! לכל הפחות - אל תראה ותפרסם 

את טיפשותך לכל!!".

דחג 20 הראשונים  לילות  משיחות   )
הסוכות תש"נ - התוועדויות ע' 139-8.

( תש"נ שם ע' 139: "כי בכמות הזמן, 21
שצריך  הזמן  מצד  הגבלות  כמה  ישנם 
משא"כ  וכיו"ב;  יו"ט  סעודת  לערוך 
"להכניס"  אפשר   - דקדושה  באיכות 
בכמות  מהגבלה  שלמעלה  איכות 

מסויימת". 

( "מעייני הישועה" שם ע' 132. וראה 22
לקמן הערה 49.

23 .132 ע'  שם  הישועה"  "מעייני   )
וראה שיחת ליל ב' דחג הסוכות תשמ"ח 
"...נשאלת   :184-5 ע'  התוועדויות   -
השני  שבלילה  יתכן  כיצד  השאלה 
ועאכו"כ  אמיתית,  שמחה  תהי'  דסוכות 
שמחה נעלית יותר לגבי השמחה דלילה 
הראשון - כשאין כאן ענין של חידוש, גם 
לא החידוש ד"פנים חדשות"?! ...ועכצ"ל 
שעצם הציווי להוסיף ולהעלות בשמחה, 
מכריח ומודיע, שניתן כח לכאו"א לפעול 
חידוש בעצמו, היינו, שהוא עצמו נעשה 
מובן  ומזה  חדשות"!  "פנים  בבחינת 
מפני  רק  לא   - בהשמחה  החידוש  גודל 
שניתוספו "פנים חדשות" בין המשתתפים 
שהוא  מזה,  יתירה  אלא  בהשמחה, 
חדשות",  "פנים  בבחינת  נעשה  בעצמו 
רק  לא  הוא  בהשמחה  העילוי  ובמילא, 
תנועה  הזזה,  איזו  בעצמו  באופן שפועל 
מזה,  יתירה  אלא  כו',  מרוצה  אפילו  או 
"פנים  לגמרי,  חדשה  מציאות  שנעשה 
וחד  חד  כל   - יותר  ובפרטיות  חדשות". 
שהחידוש  היינו,  דילי',  שיעורא  לפום 
שנעשה בבחינת "פנים חדשות" הוא לפי-

בלילה  שלו  ה"פנים"  ומצב  מעמד  ערך 
זה תלוי במעמדו  ובמילא, הרי  הראשון, 

ומצבו של כל אחד ואחת".

( שיחת ליל ד' דחג הסוכות תשמ"ח 24
217- ע'  ושם   .218 ע'  התוועדויות   -

בית  בשמחת  העיקריים  "מהענינים   :8
השואבה  - "החליל  של בית השואבה", 
לבית  שמחה  לרבות  מחללין  "שהיו 
בית  בשמחת  עיקרי  שזהו"ע  השואבה", 
את  שמתחילין  כך,  כדי  עד  השואבה, 
של  הראשון  טוב  יום  "במוצאי  השמחה 

חג" מפני "החליל . . שאינו דוחה לא את 
השבת ולא את יום טוב", היינו, ש"החליל 
 .  . לעיכובא  הוא  השואבה"  בית  של 
דכלי  לחידוש  בנוגע  שגם  להוסיף,  ויש 
בית  בשמחת  עילוי  יש  )"החליל"(  זמר 
של  "החליל  כי:   - הגלות  דזמן  השואבה 
התחלת   - הוא  בביהמ"ק  השואבה"  בית 
השמחה )במוצאי יו"ט(, כלומר, שעכשיו 
הענין  כללות  את  להתחיל  רק  צריכים 
ה"כלי  ואילו  השואבה,  בית  דשמחת 
בזמן  השואבה  בית  שבשמחת  זמר" 
שהייתה  לשמחה  בהוספה  הם   - הגלות 
כבר  כשנמצאים  )ושבת(,  ביו"ט  כבר 
השואבה,  בית  שמחת  של  בעיצומה 
לאחרי החום וההתלהבות כו' )"מען איז 
בלילות  מהשמחה  אנגעווארעמט"(  שוין 
שלפנ"ז, ובמיוחד בשנה זו ג' לילות וכו'". 

( שיחת ליל ב' דחג הסוכות תשמ"ח 25
- התוועדויות ע' 187.

26 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  א'  ליל   )
 .107 ע'  שם  וראה   .119 ע'  התוועדויות 

ועוד.

( "שהרי לא יתכן שלא לישון במשך 27
שבעה ימים - "שבועה שלא אישן )אפילו( 
שלושה ימים מלקין אותו וישן לאלתר"".

"ויש 28  :119-20 ע'  שם  תשמ"ט   )
טעם  טעמנו  "לא  הלשון  בדיוק  להוסיף 
שינה" - דלכאורה,  מהו הצורך להדגיש 
לאכילה,  בעיקר  )השייך  הטעם  ענין 
לשינה  בנוגע  יטעם"(  אוכל  "חיך  כמ"ש 
בית  ששמחת  הוא,  בזה  שהחידוש   -

השואבה מבטלת טעם השינה כו'".

29 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  ג'  ליל   )
התוועדויות ע' 132.

30 - תנש"א  הישועה"  "מעייני   )
התוועדויות ע' 117: ")נוסף לכך שמעורר 
מסביבו  הנמצאים  כל  את  ומרעיש 
להוסיף עוד יותר בשמחת בית השואבה(, 
ראה  "מי שלא  עליו  לומר  שיכולים  ועד 
שמחת בית השואבה שלו לא ראה שמחה 

מימיו"!"

( משיחת ליל ג' דחג הסוכות תשנ"ב 31
- שיחות קודש ע' 123.

( משיחת ליל ה' דחג הסוכות תשנ"ב 32
- שיחות קודש ע' 150-1: "וכידוע הפסק 
דין בכיוצא באלה, ש"העובר לפני התיבה 
וטעה יעבור אחר תחתיו ולא יהא סרבן 
ככר  שנמצאים  דמכיון  שעה".  באותה 
התפילה  התחלת  לאחרי  הענין,  באמצע 
להמשיך  הוטל  ועליו  הציבור,  כל  ע"י 
הרי  הפסק,  יהי'  שלא  לכך  ולדאוג  בזה, 
"באותה שעה" "לא יהא סרבן" - שאין לו 
שאין  בטענה  אליו,  שיתחננו  עד  לחכות 
זה לפי כבודו, כבוד תורתו וידיעותיו וכו' 
זיך  זָאל  - "להדחף" להיות המנהיג )"ער 
ָאנשלָאגן"(! ומזה מובן לעניננו - שמחת 
בית השואבה, דמכיון שזהו ענין שהותחל 
ימים,  כמה  כבר  ונמשך  והולך  כבר, 
ונמצאים כבר ביום החמישי, הרי "באותה 
 - אדרבה  אלא  סרבן",  יהא  "לא   - שעה" 
עליו לגשת מיד לענין, ולדאוג שיהי' לכך 

המשך".

( תשנ"ב שם ע' 151: "הרי לאמיתתו 33
אלא  "אחר"  יהודי  זה  אין  דבר,  של 
ד"ואהבת  לאופן  ועד  כמותו",  "אחיו 
עצמו!  הוא  הוא  שזה  כמוך",  לרעך 
ער  )"וועט  יתרעם  שלא  ודאי  ובמילא, 
שיהודי  כשיראה  האבן"(  פאראיבל  ניט 
ער  )"בשעת  כבעל-הבית  מתנהג  שני 
בעה"ב'שקייט"(.  מ'פראוועט  אז  זעט 

ממנו  מבקשים  לא   - העיקר  והוא  ועוד 
שינהיג בעה"ב'שקייט )"ער זאל פראווען 
בעה"ב'שקייט"( באופן של בעה"ב, כנהוג 
במנהג בעלי-בתים; תובעים ממנו שינהיג 
של  הבעה"ב'שקייט  לפי  בעה"ב'שקייט 
היהדות,  דהפצת  הענין  שזהו   - הקב"ה 

והפצת התורה ומצוותי'". 

34 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  ד'  ליל   )
יחד  ירקדו  "...וכן   :143 ע'  התוועדויות 
ועימי'  משה,  האושפיזין:  שאר  כל  עמו 
אברהם יצחק יעקב אהרן יוסף ודוד, וכן 
האושפיזין החסידיים, אדמו"ר האמצעי, 
הזקן,  אדמו"ר  המגיד,  הבעש"ט,  ועימי' 
הצ"צ, אדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר מהורש"ב 
)החותם  דורנו  נשיא  וכ"ק מו"ח אדמו"ר 
וגם  האושפיזין(.ומובן  עניני  כל  וקולט 
אצלו  שחסרה  שיחשוב  שככל  פשוט, 
הרי,  הענין,  והשגת  בהבנת  ה"עשירות" 
בידעו שעומדים סביבו ורוקדים יחד עמו 
ושבעה,  שבעה  צדיקים,  עשרה  ארבע 
שבעת  ועוד  שבזהר  האושפיזין  שבעת 
הם  מי  ויודע  החסידיים,  האושפיזין 
צדיקים אלו, ובפרט כשחוזרים ומזכירים 
אותם פעם אחר פעם )"מ'האלט אין איין 
גם  ומזכירים  בשמותיהם,  דערמאנען"( 
כאן  ואמר  באצבעו  הראה  דורנו  שנשיא 
ביותר  שמחתו  תגדל  בודאי   - כו'  יושב 
וביותר! ובאיזה מצב שיהי' ברגע שלפנ"ז 

- מספיק רק כו'". 

( תשמ"ט שם ע' 144: "...אשר, ניצוץ 35
)"נרות  ומאיר  זה )שאצל חבירו( מדליק 
הניצוץ  את  יותר  גדולה  באש  להאיר"( 
ושתי  פנימה,  שבנפשו  צדקנו  דמשיח 
ומדורה  לאש  נעשים  יחדיו  הניצוצות 
הגלות  שיירי  ומכלה  ששורפת  גדולה 

בדרכי נועם ודרכי שלום". 



הוא העיקר המעשה   ליקוט משיחות הרבי שליט"א מלך המשיח 
אודות החשיבות והמעלה דשמחת בית השואבה

לבקר בהמוסדות לאלו שחסרים 
בבריאות הגוף או נשמה ולשמחם

כט. אלו שנמצאים במעמד ומצב שחסר אצלם בהתמימות 
דבריאות הגוף או בריאות הנשמה, ביחס אליהם מודגש 
ולבקרם  לבוא  השמחה,  בענין  לפעול  הצורך  יותר 
נמצאים,  שבהם  המיוחדים  במוסדות 
ולשמח אותם, עד שיראו חיוך על פניהם, ולא רק חיוך 
בלבד, אלא שמחה של ממש, עד שהם ישמחו 

אחרים כו'36.

על ידי שבאים ממקום מרכזי מקומו 
של נשיא דורנו ניתוסף בהשמחה

בית  שמחת  שחוגגין  מקום  שבכל  השמחה  מעלת  ל. 
השואבה אינה דומה למעלת השמחה שנעשית על ידי זה 
שלוחים   - מרכזי  ממקום  שלוחים  שבאים 
ניתוסף  ידם  שעל  כו'  דורנו  נשיא  של  ממקומו 

בהשמחה במקומות אלו ביתר שאת וביתר עוז37.

ללכת לשמח, ביום טוב - במקומות 
הסמוכים, בחוה"מ - מחוץ לעיר

לא. יש לעורר אודות ]הצורך38 ל[נסיעות אל מחוץ 
חול  בימי  יהודים39[  שישנם  מקום  ]בכל  לעיר 
המועד סוכות ]נוסף על ההליכה למקומות הסמוכים 
ביום טוב[ - בכדי להביא אל היהודים הנמצאים שם את 

שמחת בית השואבה, מתוך שמחה וטוב לבב40.

שעל ידי הנסיעה יתווסף בהפצת 
התורה והמעיינות ומצות ד' מינים

לב. להביא גם - עניני הפצת המעיינות, ועל אחת כמה 
התורה  פי  על  יום  היום  בחיי  הנהגה  ע"ד  דיבור  וכמה 
ברכת  תלוי'  שבזה  להם,  ולהסביר  והמצוה, 

הקדוש ברוך הוא בכל המצטרך41.

מינים,  ד'  נטילת  במצות  לזכותם  להשתדל  צריכים  לג. 
היינו, שלפני הנסיעה יש לברר אם יש להם ד' מינים, ובאם 
אין להם, צריך לקחת גם ד' מינים כשרים. וכמנהג חב"ד, 
]ראה "חג הסוכות" אות ה, י"ל בדף בפנ"ע[ ולהשאירם שם 

בכדי שיהיו להם ד' מינים42.

לצרף ה"אשת חבר" וילדיו
ה"אשת  את  גם  לנסיעה  לצרף   - טוב  מה  לד. 
חבר", וכמו כן את ילדיו, מפני שיש לחנכם גם 
שצריכים לדאוג לכל   - לעניני הפצת המעיינות 
בני ישראל, גם לאלה הנמצאים בריחוק מקום רוחני, 

או על כל פנים בריחוק מקום גשמי42.

להביא בשורות משמחות והבשורה 
טובה העיקרית שמשיח כבר בא

וניגון  שמחה,  ]בהנסיעה[  אתו  ]להביא[  ומביא  לה. 
ובשורות  משמחים,  וענינים  שמח, 
שמשיח  העיקרית  הבשורה-טובה  כולל  משמחות. 

כבר בא42!... 

לו. ו]על פי הנ"ל אות ל"ה[ ממילא מובן, שאז הוא רוקד 
ושמח בשמחה הכי גדולה, השמחה דקבלת 
פני משיח צדקנו! ובאופן שאינו מתבייש בריקודו, 
ואדרבה - הוא רוקד "לעיני כל ישראל", לקבל פני 

משיח צדקנו43.

לז. בלילה זה ]ליל חמישי[44 צריכה להיות הדגשה מיוחדת 
בנוגע לאהבת ישראל ואחדות ישראל – לאחד את כל בני 
עוד  על  שפועלים  זה  ידי  על  זו  בשמחה  ישראל 
לשמחת  שיצטרפו  יהודים  ועוד  יהודים 
ישראל  בני  שאר  עם  ויתאחדו  השואבה,  בית 

ששמחים בשמחת בית השואבה45.

לח. ההתבוננות46 שבלילה זה באים האושפיזין 
שענינם הוא אהבת ישראל ואחדות ישראל: אהרן – אוהב 
שלום כו' אוהב את הבריות כו'", אפילו "בריות בעלמא"47, 

והצמח-צדק – שפעל קירוב ואחדות בכל חוגי בני ישראל, 
ואחדות  ישראל  דאהבת  בהענין  מוסיפה 
בנוגע  והאחדות  מהקירוב  החל  ישראל, 

לשמחת בית השואבה48.
לט. לכל לראש – בנוגע לאלה שכבר נסעו לכמה מקומות 
כדי להוסיף ולזרז עוד יותר בשמחת בית השואבה, )ועל 
בית  שמחת  לחדש  שצריכים  במקומות  וכמה  כמה  אחת 
רבה  שפעולתם תהי' בהצלחה   – השואבה( 
ומופלגה. ובודאי יוסיפו בזה ביתר שאת 

וביתר עוז49.
בית  בשמחת  שההוספה   – בזה  ענין  ועוד  מ. 
שיתוסף  גם  פועלת  אחד  במקום  השואבה 
בכל שאר המקומות, כיון  בשמחת בית השואבה 
בלב  אחד  "כאיש  אחת,  מציאות  הם  ישראל  בני  שכל 

אחד"45.

מא. ויתירה מזה – שגם ההוספה בשמחת בית 
השואבה על ידי היחיד )שמסביר לעצמו ופועל 
על עצמו להגדיל ולהעמיק את השמחה( פועלת על 
כל בני ישראל, כיון שכל יחיד מישראל הוא "חלק 
והעצם כשאתה תופס בחלקו אתה  אלקה ממעל ממש", 

תופס בכולו45.

לחגוג בשמחת בית השואבה ביחידות 
היא היפך ההלכה והמנהג

שתהי'  סיבה  מאיזה  כאשר  אפילו  מב. 
חוגג שמחת בית השואבה ביחידות - שכן, 
אף על פי שהנהגה כזו היא היפך ההלכה הדין 
לבטלה  וצריכים  השואבה,  בית  דשמחת  והמנהג 
הרי,  לבטלם(,  שצריכים  "ווילדקייטן"  עניני  שאר  )כמו 
גם בנתיים צריך להיות אצלו שמחת בית 
וביכלתו  בכחו  זה  ומצב  במעמד  וגם  השואבה, 

לפעול אצל כל בני ישראל50.

36 - תשמ"ט  הסוכות  דחג  ד'  ליל   )
התוועדויות ע' 138. 

( ליל ג' דחגה"ס תש"נ - התוועדויות 37
בחזקת  ישראל  ש"כל  "כיון   :152 ע' 
מקום  שבכל  בודאי  הרי   - כשרות" 
שמחת  חוגגים  בנ"י  שנמצאים  ומקום 
בית השואבה. אמנם, בשמחה גופא ישנם 
שע"י  גדר  בפריצת  וגם  דרגות,  חילוקי 
השמחה )שמחה פורצת גדר( יש פריצת 
גדר לפנים מפריצת גדר, ומובן, שמעלת 
. . ולא עוד אלא שפעולתם של השלוחים 
למקומם  שנוסעים  לאחרי  גם  נמשכת 
בית  ושמחת  יו"ט  בסעודת  להמשיך  כדי 

השואבה במקומם הם". 

הסוכות 38 דחג  ג'  ליל  שיחת  ראה   )
תשמ"ט - התוועדויות ע' 129: "...בחוה"מ 
לצאת  והצורך  האפשרות  ישנה  שאז, 
עד  אחרים,  למקומות  ולנסוע  ממקומו 

למקומות רחוקים וכו'". 

אודות 39 "כשמרעישים   :130 ע'  ושם 
בתוקף  השואבה,  בית  בשמחת  ההוספה 
ממקומו  לצאת  גם  כולל  חזקה,  של 
מישהו  יכול   - כו'  לעיר  מחוץ  ולנסוע 
את  לעזוב  לו  שאומרים  היתכן  לטעון: 
מקומו, לצאת מן הסוכה, "סוכת שלום", 
ולנסוע למקום רחוק ]הערה 77: למרות 
שקשים  דגברא  טלטולא   - כו'  הטורח 
א.  כח,  )כתובות  דאתתא  מטלטולא 
וטף.  דנשים  הטלטול  גם  כולל  וש"נ(. 
כאמור, שגם הם משתתפים בשמחת בית 
בשמחת  יהודים  לשמח  כדי  השואבה[. 
בית השואבה - בה בשעה שיכול לעסוק 
האושפיזין,  של  ענינם  התורה,  בלימוד 
 :131 ע'  ושם  הזקן!";  ואדמו"ר  יעקב 
מחוץ  למקומו,  מחוץ  יוצא  "כשיהודי 
לו את הכח משבט  יש   - ל"עיר אלקינו" 
גד, שהיו גבורים, ומנצחים באופן ד"וטרף 
מישהו  שאם  גם  כולל  קדקד",  אף  זרוע 

רוצה למנוע ממנו לצאת כו' עי"ז שאוחזו 
השכל  ע"פ  לו  שמסביר  או  בזרועו, 
ובפרט  שכלי,  אדם  )להיותו  שב"קדקד" 
שלמד תורה, ויש לו הסברה ע"פ תורה(, 
סעודת  לאכול  במקומו,  להשאר  שצריך 
יו"ט ולשמוח בשמחת החג בסוכתו - אזי 
לו ע"פ  זרוע אף קדקד", שיסביר  "וטרף 
ולנסוע  אמותיו  מד'  לצאת  שצריך  שכל 
שלוקחו  אלא,  עוד,  ולא  לעיר,  מחוץ 
ונוסע  יהודים,  כמה  עוד  ולוקח  בזרועו, 
וגם   :88 ]הערה  לעיר  מחוץ  עמהם  יחד 
בהיותו בדרך - בהליכתו או בחזרתו, או 
שעובר  המקומות  בכל  פועל   - בשתיהם 
רק  אלא  מתעכב  כשאינו  אפילו  בדרכו, 
מה  ואומר  שמסתכל  עי"ז  בהם,  עובר 
כו'[.  זה  מושב  נאה  מה  זה,  אילן  נאה 
עם  )שכולם  נוספים  יהודים  לשמח  כדי 
אחד, בני יעקב, "יעקב חבל נחלתו", ובני 
ישראל(, בשמחה של תורה, ושמחה של 
בחרת  ש"בנו  על  מהשמחה  החל  מצוה, 

מכל עם ולשון" בעת מתן תורה".

תשרי 40 י"ג  האזינו  ש"פ  משיחת   )
"והעיקר   :98 ע'  קודש  שיחות   - תשנ"ב 
שישנם  מקום  שבכל  לכך  שדואגים   -
השואבה,  בית  שמחת  תהי'  יהודים 
להיות  צריכים  ישראל  בני  שכל  דמכיון 
שהוא  או   - מהשתים  אחת  הרי  ביחד, 
באים  אינם  או שבאם  אליו,  מביא אותם 
אליו הרי הוא נוסע אליהם, ועורך אתם 

ביחד את שמחת בית השואבה".

משיחת 41 וראה   .97 ע'  שם  תשנ"ב   )
שיחות   – תשנ"ב  הסוכות  דחג  ה'  ליל 
קודש ע' 151: "ובודאי ערכו כבר שמחת 
 - ובפרט  המקומות,  בכל  בית-השואבה 
כולל  הסמוכים.  ובמקומות  זה  במקום 
גם במקומות סמוכים אלו שבכדי להגיע 
נמצאים  שהרי   - לנסוע  צריכים  אליהם 
)בכלל( מותרת,  בזמן שנסיעה  אנו עתה 
לדבר  נסיעה  על  כשמדובר  ובמילא 

מן  חלק  נעשית  הנסיעה  גם  הרי  מצוה, 
'מותרת'(. ואדרבה, גם  )ולא רק  המצוה 
הנסיעה כשלעצמה היא מצוה - "הוי רץ 
למצוה"! ועאכו"כ כשבכדי להגיע למקום 
)"מאשינס  למכונית  זקוקים  מסויים 
זה  שבכגון  וכיו"ב"(,  אווטָאמָאבילן  און 
כיון  עוז,  ויתר  ביתר שאת  היא  ה'ריצה' 
של  או  שלו,  ברכב  גם  מסתייע  שהוא 

חבירו המשתתף עמו ביחד".

( תשנ"ב שם ע' 98: "ד"אם בחוקותי 42
מלשון  ב"אם"  הפירוש  )כולל  תלכו" 
ש"בחוקותי  מתחנן  שהקב"ה   - תחנונים 
גשמיכם  "ונתתי  מקויים  אזי   - תלכו"( 
"ואולך  הענין  לסיום  ועד  גו'",  בעתם 
 - השלימות  בתכלית  קוממיות"  אתכם 

בגאולה האמיתית והשלימה".

( תשנ"ב שם ע' 43.98

"וכשמישהו 44  :98 ע'  שם  תשנ"ב   )
אמאל",  מיט  עפעס  "וואס  אותו:  שואל 
"לשמחה  כ"כ,  רוקד  אתה  פתאום  מה 
שאלו  או  עונה,  הוא   - עושה"?!  זה  מה 
העומדים מסביבו ויודעים על כך עונים: 
"וואס הייסט", וכי אינך יודע מה שנכתב 
כבר בעיתונים, שמשיח כבר הגיע! ותיכף 
כולנו  את  ולוקח  לכאן,  מגיע  הוא  ומיד 
ענני  "עם  ל'נסיעה'  ישראל  כלל  בתוך 
שמיא" לארצנו הקדושה, ולבית המקדש 
בית  שמחת  את  שם  לערוך   - השלישי 

השואבה!..."

( ליל ה' לחגה"ס תש"נ – התוועדויות 45
המיוחדים  "מהענינים   :179-80 ע' 
בפעולתו של הצ"צ במשך ימי חייו באופן 
של חידוש לגבי הנשיאים שלפני, אדמו"ר 
המגיד  הזקן,  אדמו"ר  ולפנ"ז  האמצעי, 
וגם  שלפנ"ז(,  ישראל  )וגדולי  והבעש"ט 
דרכו  ממשיכי  שלאחריו  הנשיאים  לגבי 
מצב  ונעשה  הפילוג  נתבטל  ידו  שעל   –
של קירוב ואחדות בין כל החוגים דבנ"י 

בין  והאחדות  מהקירוב  החל  שבימיו, 
שהנהגתם  החוגים,  מכל  ישראל  גדולי 
ד"האמת  באופן  היתה  ובגלוי  בפועל 
של  בזמנו  גם  כלומר:  אהבו".  והשלום 
הצ"צ הי' חילוק בין החוגים דבנ"י, "נהרא 
בעניני  למחלוקת  עד  ופשטי'",  נהרא 
למעשה  להלכה  בנוגע  גם  כולל  תורה, 
הי' מצב של  זה,  עם  ביחד  אבל,  בפועל: 
מכל  ישראל  גדולי  בין  ואחדות  קירוב 
זל"ז  ומנעמים  מכבדים  שהיו  החוגים, 
ולעיני  תלמידיהם  לעיני  ובגלוי,  בפועל 
כל העם שבדור ההוא, ועי"ז נעשה קירוב 
אהבת  רק  לא  בנ"י,  כל  אצל  ואחדות 
אחדות.  של  באופן  אלא  סתם,  ישראל 
וענין זה צריך להתבטא גם בשמחת בית 

השואבה בלילה זה".

( תש"נ שם ע' 46.180

לפועל 47 "ובנוגע   :180 ע'  ( תש"נ שם 
באתי  לא  העיקר":  הוא  "המעשה   –
מה  כל  שלאחרי   – המזורזין  לזרז  אלא 
בית  דשמחת  לפעולות  בנוגע  שהחליטו 
השואבה בלילה זה, יוסיפו כהנה וכהנה, 
המקומות,  בשאר  והן  זה,  במקום  הן 
דאהבת  הענין  הדגשת   – ובמיוחד  כולל 
כל  את  לאחד  ישראל,  ואחדות  ישראל 
על  ובפרט  השואבה.  בית  בשמחת  בנ"י 

ידי ההתבוננות וכו'". 

אנשי 48 וכמה  כמה  אחת  "ועל  שם:   )
מעלה שבבני ישראל".

49 – תש"נ  דחגה"ס  ה'  ליל  שיחת   )
התוועדויות ע' 180-1. 

ע' 50 שם  וראה   .180 ע'  תש"נ  שם   )
145: "כשעומדים ביום החמישי דשמחת 
בית השואבה )לאחרי שעבר כבר רוב ימי 
שישנם  ויודעים  השואבה(  בית  שמחת 
בשמחת  עדיין  השתתפו  שלא  יהודים 
במשך  השאלה:  נשאלת   - השואבה  בית 

הסוכות  דחג  הראשונים  הימים  ארבעת 
- היכן היית אתה, והיכן הי' אותו יהודי 
בשמחת  לשמוח  עליו  פעלת  לא  שעדיין 
בית השואבה, וגם ביום זה )יום החמישי( 
יהודים  עוד  להביא  למצוה",  "רץ  אינך 
לשמחת בית השואבה?! גם אם הנך חושב 
שיהודי זה שייך לסוג של "בריות", ואילו 
)"א  כו'  ולמדן  חכם  תלמיד  הנך  אתה 
שבמשך  ועד  יא-טיבע-דאם"(,  גאנצער 
ומרעיש  ורוקד  שמח  הנך  הימים  ארבע 
השואבה,  בית  בשמחת  הרחוב  כל  את 
בתור  הרי,   - לך  ישוה  ומי  לך  ידמה  מי 
יודע  בודאי  כו'  ולמדן  תלמיד-חכם 
אתה שיש "דבר משנה" שבה נאמר "הוי 
מתלמידיו של אהרן כו' אוהב את הבריות 
ומקרבן לתורה"! ובפרט כשמדובר אודות 
מה  )וזוכר  שלמד  זקן-שיבה  בעל  יהודי 
שלמד( ב"תומכי תמימים" בליובאוויטש, 
נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  של  בזמנו 
אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מקומו  ממלא  ובנו 
]ועד"ז )אם בזמנו כבר לא היתה תומכי-

בתומכי  עצמה(  בליובאוויטש  תמימים 
בארצות  כדור התחתון,  תמימים שבחצי 
משפיעים  אצל  למד  שם  שגם  הברית, 
אשר,  החסידות[,  דרך  על  שהעמידוהו 
כיון ש"קדושה לא זזה ממקומה", נשארו 
כל אלה שהיו  אצל  הענינים בתקפם  כל 
בתומכי-תמימים, "זיך געהאלטן ָאן דער 
קליאמקע", ועאכו"כ אלה שלמדו בפועל, 
הרי בודאי שהנהגתם צריכה להיות ע"פ 
"מילי   - אבות  במסכת  המשנה  הוראת 
 - דחסידותא", הנהגה ע"פ מדת חסידות 
את  אוהב  כו'  אהרן  של  מתלמידיו  "הוי 

הבריות ומקרבן לתורה"".

51 - תש"נ  הסוכות  דחג  ה'  ליל   )
התוועדויות ע' 180 הערה 31: "הרי, גם 
השואבה,  בית  שמחת  אצלו  צ"ל  בנתיים 
וביכלתו  בכחו  זה   ומצב  במעמד  וגם 

לפעול אצל כל בנ"י".



מתוועד הרב אשכנזי  מתוך התוועדויות של הרב חיים אשכנזי ע"ה בקשר לשמחת בית השואבה

מן השדה אל "ימינו תחבקני"
לקראת סיומו של חודש תשרי, אנו עורכים חשבון: כיצד החילונו את עבודת התשובה בחודש אלול, וממנו 

טיפסנו ועלינו במהלך הימים הנוראים - בראש השנה, יום הכיפורים ובחג הסוכות, ועד ליום שמחת תורה 

- שהוא "עצרת", הזמן שבו נקלטת כל העבודה שנעשתה לפניו.

כאשר התחלנו את העבודה - בחודש אלול, היינו עדיין בשדה, בלבושי השדה ובענייני שדה. אך פתאום 

הופיע המלך, ואם רק העפנו בו מבט הוא משך אותנו לרצות להתקרב אליו. כך המשכנו התקדמנו בימי 

הסליחות, בהם הרגשנו עצמנו די קרובים למלך, עד שיכולנו לבקש ממנו סליחה ומחילה - והדבר התקבל 

אצלו ברצון והמלך אף ציפה לכך. אחר כך כבר נכנסנו להיכל מלכותו - בראש השנה, ושם התבססנו היטב 

במשך עשרה ימים - כולל את יום הכיפורים בו הגענו לתשובה עילאה. לאחריו המשכנו 

בעליה במשך ד' ימים - עד לחג הסוכות שבהם ישנה המשכה בד' אותיות של 

מחובקים  להיות  דמהימנותא'  ב'צילא  לשהייה  שהגענו  ועד  הוי'.  שם 

עם הקב"ה בעצמו - "וימינו תחבקני", במשך 7 ימים - שבהם אנו 

וכל אשר לנו, נכנסים לסוכה בכדי להיות מחובקים בימינו של 

הקב"ה.

ולבסוף, לאחר שהשגנו את השיא המרומם הזה מה אנו 

כן,  אם  הרגלים!  את  ומפעילים  רוקדים  אנו  עושים? 

נקבעה  זו  עבודה  מדוע  הרגלים,  של  המעלה  מהי 

לאחר השיא של חג הסוכות?

ביום מיוחד כזה - יום שמיני עצרת, שחל לאחר "חג 

האסיף" - "באספך מגרנך ומיקביך" - לאחר איסוף 

כל העבודה והגילויים האלוקיים שהשגנו במועדים 

ורציני  מעמיק  באופן  לחגוג  מתאים  היה  שלפניו, 

בלימוד  תורה  שמחת  את  לחגוג  מתאים  היה  יותר. 

תורה ללא הפסק - לקחת גמרא, ספר הזוהר או ספר 

)או 48 שעות בחו"ל(  וללמוד ממנו 24 שעות  חסידות 

ללא הפסקה...

תורה  שמחת  בין  הקשר  מה 
לרגליים?

אך בפועל לא כך אנו חוגגים את שמחת תורה, אלא אנו רוקדים ורוקדים כל 

היום. אמנם הריקודים נערכים יחד עם ספר התורה, אבל לא תוך כדי עיון ועמקות 

בתוכן הנאמר בו, ואף לא ע"י מבט חטוף אל הנכתב בספר. אלא במהלך הריקוד הספר מכורך וקשור, 

והוא קרוב יותר ללב מאשר לראש. ובשל כך, האיבר הפעיל ביותר בשמחת תורה הם הרגליים, ולא המוח 

שבראש.

לכאורה היה ראוי לקבוע את החגיגה הזו הנערכת ע"י ריקוד ברגליים עם ספר תורה סגור - לפני חודש 

אלול, לפני כל העליות וההתעלות של אלול ותשרי. אז האדם עדיין אינו מסוגל להגיע לשיא ההתעלות, 

ולכן האפשרות היחידה שלו להתקרב אל ה' היא ע"י עבודה חיצונית שכזו - ריקוד ברגליים.

כפי שמתאר הרבי הריי"צ בספר הזכרונות את ההקפות שנערכו בעיר של 'מתנגדים': רק ה'בני תורה', 

הגאונים והפרושים קיבלו ספר תורה כדי לרקוד עימו, והם היו עורכים עימו סיבוב אחד בלי לנענע 

את הגוף יותר מידי, משום שאין זה מכבודם של בני תורה לרקוד ולהפעיל את הרגלים. כאשר 

הפשוטים וה'עמי ארצות' רקדו - היה זה לא לפי רוחם של ה'בני תורה'.

במקום אחר מתאר הרבי הריי"צ, איך היו קושרים את המעיל של הספר תורה ביחד עם ה'פרוש' 

וכפי שהוא עם המטפחת המכסה את עיניו - כי לא היה מסתכל מחוץ לד' אמותיו, וכך היה עושה 

איזה שהוא סיבוב, וכך התבטא שמחת תורה אצלו.

כלומר, אצל אלו שאור החסידות לא הגיע אליהם נחשב הריקוד כדבר נחות, שאינו מתאים למי 

שהוא 'בן תורה'. אצל אנשים כאלו יכולה להתעורר השאלה שהצגנו: מדוע מופיע שמחת תורה 

לאחר ההתעלות של כל המועדים שלפניו.

אך אצלנו - החסידים, ובפרט חסידי חב"ד, לא צריכה להתעורר שאלה כזו. די בכך שנביט באופן 

ההתייחסות לשמחת תורה אצלנו, שזהו 'היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו' - אשר הוא מצויין ע"י 

ריבוי של שמחה וריקודים ברגליים, ואין מרגישים בכך שום ירידה או פחיתות ח"ו, אלא להיפך 

ונמשכו  באלול  שהחלו   - העליות  של  השיא  את  המסמל  ביותר,  המוצלח  היום  שזהו  מרגישים 

בתשרי.

ומדוע אנו מייחסים ליום זה חשיבות רבה כל כך?

כידוע, כפי שמבואר בתורת החסידות, שהטעם לכך שבשמחת תורה נערכים ריקודים ברגליים 

דוקא - הוא כדי להדגים שאנו רגליים של התורה, שזהו השיא שיהודי יכול להגיע אליו בעבודתו 

זכה להיות הרגליים של  הוא  ולדעת שבסך הכל  לבוראו. עליו להיות בטל בתכלית אל הקב"ה, 

התורה - שהיא המבטאת את רצון ה', כנאמר: "אנא נפשי כתבית יהבית" - הקב"ה כתב את עצמו 

ועצמותו בתורה.

לימוד התורה כ'בער' ולבהמות' -  אזי "הייתי עימך"
אמנם הוא צריך לעמול ולהתייגע ביגיעת נפש ויגיעת בשר ע"מ להבין את התורה, ואם אינו מתייגע 

אך  מזיע.  שהיה  עד  בלימוד  מתייגע  היה  שהאריז"ל  כפי  ח"ו.  תורה  מבטל  בבחינת  הוא  הרי 

לאחרי כל העיון והעמקה בלימוד על היהודי לדעת כי מעלתו הגדולה היא בעת 

ביצוע רצון התורה ועשייתה בפועל. וגם כאשר הוא מבין את התורה, 

ואת כל הטעמים, ההסברים, החקירות, הגדרים וכו' שיש בסוגיא 

- הרי היסוד הוא רצון ה' המלובש בתורה. כי כך רצה הקב"ה, 

שכך יאמר ע"י פלוני, וכך יאמר ע"י אלמוני. אמנם הדבר 

התלבש בשכל ובתכונות של פלוני ואלמוני - אך בעצם 

אין זה חידוש או ביאור עצמי של אותו אדם אלא זהו 

רצון ה'.

את הרצון הזה של ה' אנו מבטאים ע"י הרגליים. 

או  תבונה  שכל,  בהם  אין  שהרגליים  מכיוון 

לרצון  לחלוטין  בטלים  הם  אלא  משלהם,  רצון 

שאנו  הקב"ה,  כלפי  לחוש  עלינו  כך  האדם. 

בטלים לחלוטין לנותן התורה, באופן ישיר בלי 

עיכובים, ובלי טענות ומענות - כרגלים. ביטול 

מוחלט זה להקב"ה הינו בבחינת "ואני בער ולא 

אדע בהמות הייתי עמך", כביאור האדמו"ר הזקן 

בתניא: בגלל שאני כבהמה - ע"כ אני עימך, מכיוון 

שאני בטל לחלוטין כמו בהמה, לכן אני יכול להיות 

קרוב אליך - "עימך".

התחלנו  בו   - אלול  בר"ח  שהחלה  ההתעלות  שיא  לכן 

תורה.  בשמחת  מגיע  "עימך",  להיות   - הקב"ה  אל  להתקרב 

שהוא   - שלו  האמיתית  המעלה  את  קולט  היהודי  שאז  מכיוון 

של  לדרגה  באמת  מגיע  הוא  אז  ורק  התורה,   - ה'  רצון  של  הרגליים 

"עימך".

לכן, קורבנו של שמיני עצרת היה פר אחד ואיל אחד, שלא כבשאר ימי הסוכות בהם הוקרבו פרים 

ואילים רבים. לפי ביאור זה של תורת החסידות במהותו של שמיני עצרת מובן שמהותו של יום זה 

הוא ביטול מוחלט הגורר אחדות מוחלטת בין הקב"ה לישראל - "אנא ומלכא בלחודוהי".

להמצא ב'אמיתת הימצאה' של התורה
מי שאינו חסיד, ולא חונך על פי הדרכותיה של תורת החסידות - לא יבין זאת. כי יסוד היסודות 

אצל חסיד בעבודת ה' הוא להתבטל אל הקב"ה. כפי שהרמב"ם התחיל את ספרו )מורה נבוכים( 

במילים: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל 

הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו". היות שהיסוד לכל החיים 

בעולם הזה הוא לדעת "שיש שם מצוי ראשון", לכן כל העבודה בעולם הזה היא "לידע שיש ממציא 

כל נמצא" - ואין זולתו. וכל האפשרות שיהיה איזה שהוא נמצא היא רק "מאמיתת הימצאו". ואין 

שום יכולת קיום למציאות כל שהיא, אם היא לא קשורה לאמיתת הימצאו.

כלומר, התורה - היא האמת הבלעדית, ומאמיתת הימצאה של התורה - נמצאו כל הנמצאים. לכן, 

יכולה להיות לאדם חשיבות ומעלה כל שהיא רק אם יש לו שייכות לתורה, שאם הוא 'רגל' לתורה 

- הרי הוא נמצא מאמיתת הימצאה. אך אם הוא סבור שהוא 'נמצא' בעולם מצד עצמו, והוא חושב 

שהוא ראש או שאר האברים החשובים, ודעתו בתורה קובעת ומכרעת - אזי אין לו שייכות בתורה 

אלא הוא כמציאות נפרדת ממנה, ועל כן אין הוא מציאות כלל וכלל! משום שאינו נובע מאמיתת 

הימצאה של התורה.

לאדם כזה הסבור שהוא 'ראש' בתורה, ושכלו ומחשבותיו הם הלומדים והמבינים את התורה, ואין 

רעיונותיו מושתלים בתוכו ע"י ה' - אין הוא רגל לתורה, ולכן אין לו במה לשמוח בשמחת תורה. 

כי בעצם אין הוא קיים כלל - אין לו מציאות ביחס לתורה. כפי שחסידים מפרשים את ההלכה, 

שבכתיבת ספר תורה צריך להיות עמוד אחד חלק בתחילה, ולכאורה מהי התועלת בבזבוז עמוד 

שלם לחינם! אלא, מבארים חסידים, שבדף הריק הזה כתוב דבר חשוב ביותר, אך מפני כבודו של 

 אם הוא חושב שהוא ראש או שאר האברים החשובים
ודעתו בתורה קובעת ומכרעת - אזי אין לו שייכות בתורה!

הרגליים מעלת 



מתוועד הרב אשכנזי  מתוך התוועדויות של הרב חיים אשכנזי ע"ה בקשר לשמחת בית השואבה

הספר תורה הדבר לא נכתב בדיו, אלא רק באותיות המחשבה, נאמר שם: אל תהי' ש....

נסעתי פעם עם ר' חיים שאול ברוק באוטובוס, וכדרכו הוציא מכיסו משניות ולמד מהן במהלך 

הדרך. ישב שם אחד, שכנראה 'שנה ופירש', והחל ללגלג, ואמר לר' חיים שאול: אין כאן המקום 

המתאים ללמוד, לימוד מתאים לבית כנסת, ולא לאוטובוס וכדו'. ר' חיים שאול, שקלט עם מי יש לו 

עסק, אמר לו: כתוב במשנה: "דע מה שתשיב לאפיקורוס", אך לא כתוב מה להשיב לו, ומן הסתם זו 

מילה לא כל-כך מכובדת, ועל-כן לא כתבוה...

כן הדבר בנוגע לדף החלק שבתחילת התורה, שם כתוב שהיות שאתה מתחיל ללמוד את התורה 

- שהיא חכמתו יתברך, ורצוי שתעמיק בה ותבין אותה היטב, אזי אל תחשוב שאתה הוא המבין, 

ואתה הוא הקובע והמכריע את ההלכה - אם היא צודקת, ואתה הוא זה שנוטל את דברי התורה 

ובוחן אותם כבמעבדה - כדי לוודא שאין סתירה בין התורה למדע, בין התורה לחיי היום יום, או בין 

התורה לשכלך. אלא דע שאתה רגל של התורה - כלום, אין ואפס כלפיה! זה מה שכתוב ב'אותיות 

חסידיות' בדף הראשון והחלק של הספר תורה: אל תהי שוטה וגס רוח, הלואי ותהיה רגליים של 

התורה, שאומרת לך מה לעשות וכיצד להבין!

אדם החושב שהתורה צריכה את האישור של שכלו, הרי הוא בבחינת אותו מלמד, שלימד על חכמת 

שלמה, וסיפר אודות הילד ששלמה פסק מי אימו ע"י שאמר: גזרו אותו. והמלמד כל-כך התפעל 

מכך והוסיף בכתב יד על גבי הספר: גם אני יחזקאל מלמד מסכים ששלמה המלך חכם היה...

ללמוד תורה כ'רגל' ולא כ'ראש'
כמה שנעמיק וכמה שנבין בתורה הרי זה איננו מגיע אפילו לאפס קצהו מחכמתו יתברך. כי הנברא, 

ואף הנברא הנעלה ביותר - אין לו שום ערך לגבי הבורא.

אמנם התורה ניתנה להבנתו של הנברא, אך אין זה בגלל שהיא יכולה להיהפך לשכלו של נברא 

ח"ו, אלא משום שהבורא חפץ בכך. לכן הוא יצר את התורה באופן כזה שישנם בה רבדים שונים, 

ואו  יבינם,  שנברא  למצב  להגיע  יכולים  האחר  וחלקם  אנושי,  בשכל  מובנים  אינם  חלקם  אשר 

שהם 'מסתדרים' עם טבע העולם, או עם חיי היום יום של הבריות. לדוגמא: המושג של יום אחד 

למנוחה - התקבל אצל כל האומות, והמושג של ברית מילה - מסתדר עם הרפואה, וכיבוד אב ואם 

- מתיישב עם השכל האנושי וכדו'.

כן הדבר בנוגע למאמרי ודברי חז"ל, חלקם מובנים בשכל האנושי, ו'מסתדרים' עם המדע או הטבע. 

אך העובדה שמאמר חז"ל זה או מצוה זו מתיישבים ומסתדרים עם השכל, המדע או הטבע - אין 

הדבר קובע את אמיתותם ואת אמיתות התורה.

לעומת זאת, כאשר מתייחסים לטבע העולם כמציאות אשר יש לבדוק את אימותה מול מציאות 

התורה או מציאותו של הקב"ה ח"ו, אזי אם מתגלות 'סתירות' בין התורה למדע הדבר גורם לאדם 

לבלבול ולפקפוק באמיתות התורה. משום שהוא סבור שיש לבדוק כל מצוה, וכל דבר חז"ל אם הוא 

מסתדר עם המדע ואם הוא מתאים לחיי העולם־הזה, ואם הדבר נראה כלא מתאים הרי הוא סבור 

שיש צורך להסביר את התורה, ואם אינו מוצא דרך להסבירה הוא עלול לטעון שישנה כאן טעות 

בידע של חז"ל, שהם פירשו את הדברים שלא כראוי בשל חוסר הידע שלהם במדעים בתקופתם.

יחס זה לדברי התורה שבעל פה ואף לדברי התורה שבכתב איננו מצטמצם רק בנושאים הנוגעים 

למדע או לטבע, אלא ישנם המתייחסים כך לכלל התורה ומצוותיה. אותם אנשים סבורים כי היות 

שהתורה היא שכלית - הרי בהבנה שכלית יכול כל אחד לטעות, אמנם חז"ל היו חכמים מחוכמים, 

ולכן מסתבר כי אחוזי הטעות שלהם קטנים ביותר, אך בכל אופן הוא טוען כי תתכן אצלם מציאות 

של טעות )חלילה!(. התייחסות כזו נובעת מתוך יחס של 'ראש' ו'שכל' מול התורה, ולא יחס של 

'רגל' - ביטול, הנדרש מאיתנו.

נבראים,  רק  הם  ושכלו  שראשו  ובראשונה  בראש  להבין  עליו  תורה  ללמוד  ניגש  כשיהודי  לכן 

כלל  הוא מסוגל להבין את חכמתה של התורה  ואין  רבות  יש בהם מגבלות  נבראים  והיות שהם 

וכלל! משום מה החליט הקב"ה שאת חכמתו יתברך יבינו הנבראים באופנים שונים, כי רצונו הוא 

שהתורה תיכנס לתוך גדר הבריאה, וגדרי הבריאה הוא שכלם של הנבראים. לכן צריכים הנבראים 

לעשות הכל בכדי להבין את התורה, אך אין פירושה של מצות לימוד תורה שהנברא יתן גושפנקא 

לאמיתות התורה.

המהר"ש  אדמו"ר  של  ואח"כ  צדק",  ה"צמח  של  חסיד  שהיה  הרשב"ץ,  אודות  מסופר  זה  מעין 

והיה גם כמין משפיע של הרבי הריי"צ. וכשהיה אדמו"ר הריי"צ בגיל 17 הוא  ואדמו"ר הרש"ב, 

נשלח ע"י אדמו"ר הרש"ב כדי לייצגו באסיפת הרבנים ברוסיה, ושלחו איתו את הרשב"ץ. לפני 

היה  הריי"צ  הרבי  כי  כלום".  שם  תדבר  ואל  תאמר,  "אל  לרשב"ץ:  הרש"ב  אדמו"ר  אמר  צאתם 

עדיין צעיר, והרשב"ץ היה כבר זקן, והיה נראה כאילו הוא נשלח להשגיח על אדמו"ר הריי"צ בעת 

שמופיע באסיפת הרבנים גדולי תורה. ועל-כן אמר לו הרבי, שהוא נשלח רק בגלל הגיל שלו, והזקן 

הלבן, כי באסיפת הרבנים זקוקים למישהו שנראה מכובד ומבוגר.

כלומר, שעם כל מעלתו של הרשב"ץ, שהיה חסיד משכמו ומעלה, אך בעניינים הקשורים לראש - 

לרבי, אין לו רשות להתערב.

הבו כבוד לרגלים!
השיא בעבודת ה', שהיהודי יכול להגיע אליו הוא להרגיש כרגליים של התורה. מסופר על ר' איצ'ה 

מתמיד הי"ד שנשלח ע"י אדמו"ר הריי"צ לארה"ב בכדי לעורר צאצאים של חסידי חב"ד ששקעו 

בכפור האמריקאי. היה ר' איצ'ה הולך ממקום למקום וחוזר מאמרי חסידות, והיה ישן על ספסל, 

ושם כר מתחת לרגליו. שאלוהו מה מקום להנהגה זו: או שתשים הכר מתחת לראשך או תישן בלי 

כר... ענה ר' איצ'ה: שכאשר הוא נמצא בביתו, שם הוא עוסק בתורה ועבודה ובאריכות התפילה - 

הוא מניח כר מתחת לראשו, אך כאן - בארה"ב, כשאין לו די זמן כדי לעסוק בעבודת ה' הקשורה 

לראש, מכיוון שהוא עסוק בהליכה ממקום למקום, ע"כ מגיע לרגליים את הכבוד הזה - להניחם 

ע"ג כרית...

זוהי מהותו של שמחת תורה - לתת כבוד לרגליים!

בפרט אצלנו החסידים, לאחר כל העבודה של חודש אלול ומועדי תשרי, ולאחר שהתייגענו בלימוד 

חסידות והבנו את גודל ההתבטלות הנדרשת מאיתנו, ואנו מחזיקים את עצמנו כרגל לתורה - אז 

הגענו לשיא וביכולתנו לרקוד ברגלינו עם התורה. כי הריקוד ברגל הוא הפעולה היחידה המבטאת 

את מעלתנו האמיתית.

כסיפור הידוע אודות ר' לייזער 'דער קרומער' - הצולע, שנתקרב לתורת החסידות והיה לחסיד 

של אדמו"ר הזקן. כששאלוהו מה ההבדל בין מצבך לפני שהתקרבת לחסידות למצבך כחסיד? ענה: 

התירוץ נשאר אותו תירוץ, רק הקושיא השתנתה. בתחילה, לפני שלמדתי חסידות, הייתי למדן 

גדול, וניקרה בי המחשבה: מהיכן יהיה להקב"ה גן עדן גדול כל-כך כדי לשלם לי על רום מעלתי? 

והתשובה שעניתי לעצמי היתה: שהקב"ה הוא כל יכול ובודאי ימצא את האופן המתאים לתת לי 

שכר. אך כעת, לאחר שלמדתי חסידות, השאלה המנקרת בי היא: איך הקב"ה סובל בריה שפלה 

שכמוני? והתשובה שאני נותן לעצמי היא אותה התשובה: שהקב"ה הוא כל יכול, לכן הוא מסוגל 

לסבול גם אחד כמוני...

אם כך, אם האדם חש כי הוא זכה להיות רגליים של התורה - הרי עליו להיות מאושר עד בלי די! 

אמנם להיות הראש של התורה זוהי מעלה גדולה יותר, אך לא צריכה להיות אצלנו תאוה לכך כלל 

וכלל. על-דרך המבואר בחסידות בנוגע לעני - שאין לו תאוה לבשר ודגים אלא רק לפרוסת לחם 

פשוטה ויבשה. מצבו הכלכלי כל-כך שפל עד שאם יצליח להשיג פרוסת לחם - הוא יהיה מאושר 

ביותר. הפרוסה הזאת נחשבת אצל העני - כבשר ודגים וכל מטעמים של העשיר. כי אצל העני כל 

התאוות מתחילות מנקודת התחלה נמוכה ביותר, לכן מזון מועט ביותר כבר מספק אותו. כן הדבר 

אצלנו, עלינו לחוש כמו הדף החלק שבתחילת ספר התורה - אין ואפס ממש, ואם בכל זאת אנו 

מצליחים להתקרב מעט אל הקדוש ברוך הוא, ללמוד את תורתו ולהבינה, ולקיים את מצוותיו - 

עלינו לרקוד ולשמוח על כך ללא הפסק!

אך אם נקודת המוצא של האדם איננה 'אין ואפס' אלא הוא חושב שהוא מציאות בפני עצמו, ולכן 

הוא סבור שמגיע לו כל שכר ותמורה בעבור לימודו וקיום מצוותיו, במקרה כזה - כל מה שיתנו 

לו לא יחשב כמספיק עבורו. אם הוא חושב שבתור מציאות עצמאית היתה לו היכולת לעשות כל 

מיני דברים, ולמרות זאת הוא בחר בקב"ה - אזי צריך הקב"ה להתחשב בו, להודות לו על כך - אזי 

מתעוררים בליבו ספקות האם יכול הקב"ה לברוא גן עדן מספיק גדול עבורו...

האפס בתחילה!
לכך  כי  - אל תחזיק טובה לעצמך,  "אם למדת תורה הרבה  אדמו"ר הרש"ב מפרש את המשנה: 

נוצרת" בקשר לענייננו: "אם למדת תורה הרבה" - אין זו סיבה להחזיק טובה לעצמך, משום שאם 

'להתהדר  מה  לך  אין  כן,  ואם  הקב"ה.  לך  שנתן  הכשרונות  בזכות  זה  הרי  וללמוד  להבין  הצלחת 

בנוצות' של הקב"ה אשר ניתנו לך. למרות זאת, יכול האדם לומר שאמנם אין אלו הכישרונות שלו, 

אך הוא היה יכול להשתמש בהם לצרכים אחרים ולא ללימוד תורה, אם כן מגיעה לו הכרת תודה 

מהקב"ה על שבחר להפנות הכישורים שניתנו לו ללימוד התורה. על כך אומרת המשנה: "כי לכך 

נוצרת" - אין שום סיבה להחזיק טובה לעצמך כי הרי לכך נוצרת, ואם לא לשם לימוד התורה, לא 

היו נותנים לך

את הכישורים והכשרונות האלו כלל. כפי שהכוס לא תחזיק טובה לעצמה על שהשתמשו בה לשם 

שתיה, משום שאם לא לשם שתיה - הרי אין לה שום סיבה שייצרו אותה.

שבהשגחה  כמו  ואפס'.  'אין  היא  בכלל  ה'  עבודת  ושל  התורה  לימוד  של  המוצא  נקודת  כלומר, 

פרטית מספרי הטלפון והפלאפון בארץ ישראל מתחילים בספרה אפס, כי זאת נקודת ההתחלה. 

ולאחר האפס ישנם מספרים נוספים שצריכים להקליד, אך נקודת ההתחלה היא אפס!

)להבדיל(  למד  והשני  בליובאוויטש  למד  אחד  דרכיהם,  שנפרדו  חברים  שני  על  כמסופר 

באוניברסיטה ברוסיה. כעבור כמה שנים נפגשו אותם חברים, ולאחר השמחה שבפגישתם שאל 

התמים את חברו, מדוע אין אתה נראה מאושר? וכי לא מוצאת חן בעינך הדרך שבה הלכת? ענה לו 

חברו: לא כך הדברים, הדרך שבה בחרתי נראית

בעייני מאוד, אך לאחר כל השנים שלמדתי קיוויתי להגיע למעמד מכובד כל שהוא אך אני עדיין 

נחשב לאין ואפס בידע שלי ובמעמד שלי בחברה וכדו'. נענה חברו התמים לעומתו: הלוואי ואני 

עלי  מאושר  הייתי  ואז   - ואפס  אין  שאני  חש  הייתי  ואני  הלוואי  שלך,  הזו  להרגשה  מגיע  הייתי 

אדמות, כי הבעיה שלי היא שאני מחשיב את עצמי כמשהו - כמציאות.

אם אדם יוצא משמחת תורה אל ימי החולין עם הרגשה זו - שהוא אינו מציאות כלל, וכל אושרו 

נובע מכך שהוא יכול להיות 'רגליים' למילוי רצון ה', הרי הוא 'רגלים' לרבי מלך המשיח, המורה לו 

מהו 'דבר הוי''' הטמון בתורה. ובמיוחד הוא מהווה רגליים להפצת בשורת הגאולה, עד אשר יפעל 

את התגלות מלכנו משיחנו בקרוב ממש, בגאולה האמיתית והשלימה, אשר בה נשמע על ההרים 

את פעמי "רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, מצמיח ישועה" )ישעי' נב, ז(.
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ביום ד' ו' כסלו תשל"ט, הלך כ"ק אדמו"ר שליט"א, בלוויית חברי המזכירות, לבנין 748 
ע"ה  נחשון  ברוך  ר'  הצייר  של  מיוחדת  ציורים  תערוכת  נערכה  שם   ,  770 ל־  הסמוך 

מקרית־ארבע.

כ"ק אדמו"ר שליט"א עיין בכל הציורים ור' ברוך נחשון הסביר את תוכנם, לקראת סיום, 
לאחר שעבר כ"ק אד"ש על כל הציורים בתערוכה והעיר הערות שונות, שאל: זה כל מה 

שיש? אין ציור של חסיד רוקד?

ר' ברוך נחשון: יש.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: איפה?

הנ"ל הראה ציור בו נראה אחד מלובש בכתר ורוקד.

זה נראה כמו שהולך בכתר! להכתיר את המלך או מלאך או את  שליט"א:  אדמו"ר  כ"ק 
עצמו, אבל אין שום ריקוד.

ר' ברוך נחשון: ריקודי שמחה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: אבל זה נראה שהוא הולך בדרכו והולך עם הכתר למישהו הנמצא 
שם. ופנה אל ר' ברוך נחשון ואמר לו שיעשה ציור היאך שחסידים רוקדים.

)שיחו"ק )הוצאה חדשה( ח"נ ע' 432(

לפנינו חלק מהקדמת 
הרבי מלך המשיח 
שליט"א לקונטרס 
שמע"צ - שמח"ת 

ה'תשי"א, בו מובא 
פתגמו המפורסם 
של כ"ק אדמו"ר 

מהורש"ב נ"ע, 
שצריך לייקר ולנצל 
כל רגע מהארבעים 

ושמונה שעות 
דשמע"צ ושמח"ת ע"י 

הריקודים.

מענה הרבי לא' בקשר עם שמחת תורה:

שבוע העבר שמחת בתורה.
עתה - בזמן הלימודים - היכולה התורה לשמוח בך?

מענה הרבי לאחד התלמידים שכתב לרבי שבימי ראש השנה ויום כיפור ישאר בישיבה 
וחג הסוכות ושמחת תורה ישהה בבית הוריו:

כיון שכבר נתדבר ע"ד ר"ה ]=על דבר ראש השנה[ יעשה כן ואולי יפעול 
הראשונים  שימים  כיון  תורה[,  שמחת  כן  ]=גם  שמח"ת  ג"כ  כאן  שיהי' 

דסוכות יהי' בבית הוריו.

שפורסמה  מודעה  צילום 
מטעם  תש''ט  בתשרי 
חינוך',  לעניני  ה'מרכז 
'דער  היהודי  ביומון 
אודות  זשורנאל'  מארגן 
בית  'שמחת  ההתוועדות 
של  השנתית  השואבה' 
עם  המשיח  מלך  הרבי 

תלמידי הישיבה

••• ••• פנינים 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
ליצירת קשר - 058.460.1770

ב"ה

משקיעים
בתוכנית הפלעדזש

של התאחדות החסידים

ונכנסים
להגרלה:

כרטיסי טיסה לרבי + אירוח! 
לאורך השנה

*הזוכה במסלול זה, מקבל 2 כרטיסי טיסה
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הוצאות לאור ואירועים 
של התאחדות החסידים

לאורך השנה

*מינימום השקעה 120 ₪

מגזין דרך המלך מידי 
חודש יחכה לך בתיבת 

הדואר



 לחזות
פני

מלך

 אלבום תמונות מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח
ברגעי שמחה מיוחדים ומחג הסוכות במהלך השנים


