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לסעודה. הק' ידיו נטל אדמו"ר כ"ק
שלישית‡. בסעודה להתוועדות השייך בענין להתחיל יש לראש לכל

דרעוין" "רעוא השבת, שאף1דיום הזקן, אדמו"ר של בסידורו כמודגש –
ע"פ כוונות בו הכניס בוäìá÷äשלא הכניס נפש, לכל השוה סידור להיותו ,

ע"י שנתחברו גםì"æéøàäזמירות כולל החרוזים), בראשי חתום (ושמו
היכלא". "בני – שלישית דסעודה הזמירות

בניגון – היכלא" "בני בניגון זו התוועדות לפתוח ומתאים ראוי ולכן,
הזקן. אדמו"ר של ניגונו שהוא אומרים שיש המפורסם

גם שכולל ושמח"ת, לשמע"צ בהמשך באה זו שהתוועדות וכיון
בחגך". "ושמחת הניגון גם ינגנו – הסוכות חג עניני דכל הקליטה

כמ"ש ר"ה, דעניני הגילוי נעשה הסוכות שבחג ליום2וכיון "בכסה
הסוכות בחג מתגלים ("בכסה") וכיסוי בהעלם שהם ר"ה שעניני חגינו",

ש ניגון גם ינגנו – חגינו") ר"ה.("ליום ל
מלכנו" "אבינו אומרים אין שבשבת שכיון לנגן3[ולהעיר, מוזר יהי' ,

שאומרים מהפיוטים – לר"ה השייך אחר ניגון ינגנו ולכן מלכנו", "אבינו עתה
וכיו"ב]. בשבת שחל בר"ה גם

ומהטעמים·. ניגון, עם ענין כל לקשר החסידים שמנהג – ובהקדים
כידוע – הלב,4לזה פנימיות מתגלה ידו שעל הלב, קולמוס הוא שניגון

הגוף אברי בכל החיות גילוי נמשך ידו ועל .5שממנו
השייך לניגון בנוגע הן – הנ"ל ניגונים ע"י שנעשה הענין גודל מובן ומזה

עליכם" "תמליכוני שענינו עול6לר"ה, קבלת ועי"ז שמים מלכות עול קבלת ,
נעשה שבו ושמח"ת, שמע"צ הסוכות, לחג השייך לניגון בנוגע הן מצוות,

תרס"ו1) המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב
בסופו.
נד,2) ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים

ובכ"מ. ע"ד. ריש
ס"ח.3) סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע
סע"ד.4) תקי, ח"ג לקו"ד ראה

אינון5) שליטין ב"תלת – יותר ובפרטיות
המוח הרי, א), קנג, זח"ב (ראה וכבדא" לבא מוחא
החיות נרגש לא בכבד החיות, ושורש מקור הוא
אברי לכל והמשכתו החיות גילוי מודגש ובלב כ"כ,

ושוב. ברצוא דלבא דפיקו ע"י הגוף,
וש"נ.6) סע"א. טז, ר"ה
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שלישית דסעודה לניגון בנוגע והן ר"ה, דעניני בפנימיות לקליטה ועד הגילוי
הראשון החודש מברכים שבת גם שהוא בראשית, שבת ובפרט השבת, דיום
והמשביע המושבע השביעי, לחודש הקב"ה של ברכתו בכח ישראל שמברכים
המגיד מרבו ששמע הזקן אדמו"ר כתורת השנה, כל על ישראל לכל טוב ברוב

הבעש"ט .7בשם
בתוך שהיא בהתוועדות הנ"ל בניגונים יתירה ùîîומעלה äãåòñ:

לסעודה ידים ליטול בחב"ד נוהגים לא כלל שבדרך – ובהקדמה
הבלתי התענוג בחי' עם שקשור דרעוין" ד"רעוא הזמן מעלת מצד שלישית,

–8מורגש שלישית לסעודה ידים נוטלים הכלל מן יוצאים בזמנים מלבד ,
בזמן נערכת הששי, ביום זו בשנה שחל דשמח"ת, שההתוועדות כבנדו"ד,

בראשית. דשבת שלישית סעודה
נמשך מורגש הבלתי התענוג שבחי' – יותר גדול עילוי ניתוסף עי"ז
דשבת. שלישית דסעודה ושתי' שבאכילה המורגש בתענוג ומתגלה וחודר

עד מר"ה החל תשרי, חודש עניני כל להמשכת בנוגע גם מובן ומזה
ונמשך חודר זה שכל – הנ"ל) הניגונים ע"י (שמודגשת ושמח"ת לשמע"צ

גשמית. בסעודה
ל"שירה‚. ומיד תיכף נבוא זו בסעודה אלה שמניגונים ויה"ר

קודש" יהי' ("העשירי לבוא9העשירית" דלעתיד דלויתן10) הסעודה עם ביחד ,
הבר לבוא11ושור גשמית12לעתיד סעודה ,13.

ולאחרי' השבת, יום של בסיומו שהיא שלישית בסעודה בעמדנו ובפרט
מלכא דדוד "סעודתא רביעית, סעודה שבת, דמוצאי לסעודה באים

כנגד14משיחא" שהם דשבת הסעודות ג' על (נוסף שבמרכבה הרביעי רגל ,
ויעקב יצחק אברהם המרכבה, רגלי ).15ג'

בשולחן כמודגש – שלש לגבי דארבע והשלימות מהמעלה [ולהעיר
היו ראשון שבבית גם ולהעיר רגלים. ארבע בו שיש úåðçìåùדביהמ"ק äøùò

שלמה נאמר16שעשה לבית17(עליו בנוגע וצ"ע ה'"). כסא על שלמה "וישב

ובכ"מ.7) אלול. כ"ה יום" "היום
תקמב.8) ע' תרס"ו המשך ראה
לב.9) כז, בחוקותי
ועוד.10) א. טו, בשלח מכילתא
"קרעפכין"11) דאכילת מהמנהג ולהעיר

בשר – ובהוש"ר) מקמחäñåëî(בעיוהכ"פ בעיסה
בחג הכבשים שתי שע"ג הלחם שתי ע"ד חטים,
וש"נ). .58 ע' חב"ד המנהגים ספר (ראה השבועות

ג.12) פי"ג, ויק"ר ראה
בסופו.13) סי"א וביאורים תשובות ראה
ועוד.14) במקומו. האריז"ל סידור
סדר15) דא"ח) (עם סידור וראה ב. פח, זח"ב

ובכ"מ. ד. רא, שבת סעודת
א.16) צט, מנחות
כג.17) כט, דה"א
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"מבית18שני צדקנו, משיח ע"י שיבנה השלישי לביהמ"ק בנוגע ועד"ז דוד19,
].äîìù"20ומזרע

דדוד "סעודתא הרביעית, לסעודה להמתין צריכים שלא – מזה ויתירה
שלישית, בסעודה עצמו, השבת ביום אלא שבת, במוצאי משיחא", מלכא

לאח ובפרט משיחא, מלכא דוד לביאת כבר בתורהזוכים קראו שכבר רי
תולדות "אלה נח, פרשת çðהתחלת çðשלימות אשר, בכפלים, נייחא (ב"פ), "

שכפל בכפלים, מנוחה ועאכו"כ והשלימה, האמיתית בגאולה היא המנוחה
גאולה עם .21קשור

ומיד תיכף צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – לנו תהי' וכן
(לאחרי הבר ושור דלויתן הסעודה תהי' זו סעודה שבהמשך כך, ממש,

לבשר). דגים שבין ההפסק
אפילו שאסור השבת ביום הבר ושור הלויתן את יכינו איך לשאלה ובנוגע
עליהם שאומרים הענינים ככל הנביא, אליהו זאת יפתור – נפש אוכל במלאכת

ר"ת (נוסף22אבעיותåושיות÷תרץéשביú"תיקו", כולל ד"תיקו" שהוא"ו וי"ל ,
" ועדåעל המוסיף, וא"ו הקדמת לאחרי לבוא שיכולים הענינים כל אבעיות")

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – עיקרית הכי להוספה
השייך וניגון לר"ה, השייך ניגון – האמורים הניגונים עתה ינגנו ולכן
השייך שלישית דסעודה הניגון ולפנ"ז הסוכות, וחג ושמח"ת לשמע"צ
היכלא "בני לנגן) התחיל שליט"א אדמו"ר (כ"ק נאמר עליהם מבנ"י לכאו"א

דכסיפין"...
ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה היכלא", "בני שניגנו [לאחרי
"לכתחילה בחגך". "ושמחת ז"ל). הרלוי"צ (לאביו דשמח"ת הקפות
"שלש וניגנו: נשיאינו, רבותינו של הניגונים לנגן צוה ואח"כ אריבער".
הזקן). (לאדמו"ר אתה" "אלי הזקן). ואדמו"ר המגיד (להבעש"ט, תנועות"
אריבער" "לכתחילה (להצ"צ). ה'" "ימין האמצעי). (לאדמו"ר ה"קאפעליע"
(לאדמו"ר "הבינוני" מהורש"ב). (לאדמו"ר "הכנה" ניגון מהר"ש). (לאדמו"ר

שליט"א)]. אדמו"ר (לכ"ק בחרתנו" "אתה מהוריי"צ).
***

(18.46 הערה 170 ע' חכ"א לקו"ש ראה
פיה"מ19) שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ

תימן. אגרת הי"ב. יסוד חלק ר"פ
זה20) אין שלמה" "מזרע שמ"ש לומר, ויש

נשים כמה לדוד שהיו [דכיון דוד" ב"בית פרט רק
אי שהרי, – סתם דוד" "מבית לומר מספיק לא
כיון שלמה", "מזרע לומר גם מספיק לא הא משום

מדוד)] יותר (והרבה נשים ריבוי היו לשלמה שגם
דוד", "מבית היותו על שנוסף בפ"ע, ענין אלא –

"מזרע גם להיות ".äîìùצריך
לך21) לך ר"פ יל"ש פמ"ח. פרדר"א ראה

ועוד. תר"ל. תרכ"ז. לך לך ד"ה סד). (רמז
א.22) תט, של"ה עדיות. מס' סוף תויו"ט
ועוד.



á úåãòååúä Z à"ùðú ,úéùàøá úáù215

äâåî éúìá

אדמו"ר„. כ"ק ע"י הוגה – נח תולדות אלה ד"ה שיחה) (כעין מאמר
שליט"א.

***
את‰. להתחיל צריך הי' לא יצחק רבי "אמר (א) בפרש"י: הביאורים

המינים, לתשובת השבתי "וזה (ב) כו'", לכם הזה מהחודש אלא התורה
נח", תולדות "אלה (ג) כו'", קרחה בן יהושע רבי את שאל אחד אפיקורוס
בקונטרס נכללו – טובים" מעשים צדיקים של תולדותיהם שעיקר "ללמדך

ס"וֿיב. בראשית שבת משיחות
:íúà íéèñì ã"ò åéáà ãåáëì øîàîä ìòá íùá ùåîéù ,æ"ñá

– רש"י פירוש כללות לתוכן בסתירה גם הוא זה שענין להוסיף, ויש
שהיא לכם, הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך הי' äåöî"לא

מבאר שרש"י – וכו'" בבראשית פתח טעם ומה ישראל בה שנצטוו ראשונה
שהתורה äåöî"áהטעם úçúåô äðéàאלא ישראל)", בה שנצטוו (ראשונה

התורה מסדר משנה עצמו רש"י ואילו העולם, בריאת æîø)áבסיפור çúåôå

äåöî(ì.אביו כבוד מצות לרמז יצחק", רבי "אמר –
àøùé ïéá ÷åìéçä ,ç"ñá:óåúéùä ïéðòì òâåðá ò"äåàì ì

ממארז"ל .23ולהעיר תאמין בגוים חכמה אל"יש בגוים תורה יש .
השיתוף לענין מקום יש (שכל) "חכמה" שמצד – לעניננו ובשייכות תאמין",

דוקא. בישראל "תורה", מצד הוא השיתוף ענין ושלילת (בגוים),
אברהם הכיר לא שנה ארבעים שעד יתכן איך השאלה מתורצת ועפ"ז
לשוטט ש"התחיל ע"ז הלכות בריש הרמב"ם שמאריך כפי בוראו, את אבינו

. לובדעתו יהי' ולא תמיד נוהג הזה הגלגל שיהי' אפשר היאך תמי' והי' .
שלא כיון – שנה ארבעים בן בהיותו בוראו את הכיר שסוכ"ס עד וכו'" מנהיג
אלא בשכל), ומוכרח הפשוט (דבר לעולם בורא שיש ההכרה אודות מדובר

אלקה שם ש"יש להכרה מנהãçàבנוגע ואיןוהוא הכל ברא והוא הגלגל יג
שהקב"ה להכרה ועד השיתוף, ענין שלילת ממנו", חוץ אלקה הנמצא בכל

עולם" "אֿל "אֿל24הוא רק לא היינו, ,äבפ"ע ודבר יש הוא שהעולם עולם",
המציאות היא גופא העולם שמציאות אלא העולם, את מחי' והקב"ה

.25דאלקות

יג.23) פ"ב, איכ"ר
לג.24) כא, וירא

ובכ"מ.25) ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת
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:"'åâ íéåâ åùâø" ,êãéàìå ,úåàìôðå íéñð ,â"éñá

עי"ז לכל ומפורסמים ידועים הקצוות) (ב' אלה שענינים ולהעיר,
ומיד שתיכף בעיתונים כשקוראים ואעפ"כ, וכו', בעיתונים זה על שכותבים
וכיו"ב איינרעדעניש"... "אן גוזמה... נבואה... שזוהי אומרים – משיח... בא
ה"ז – גוים" ש"רגשו בעיתונים כשקוראים משא"כ ופשטים; פירושים בשאר

ובחומרה. ברצינות מתקבל
:(íéìùåøé ììåë) äãåäéå ïåøîåù äæò ,íù

ובאופן (יש"ע), אחת בתיבה ביחד, שלשתם שמחברים – ולפלא
לישראל, השייכות מודגשת שבזה ירושלים), (יהודה, יו"ד באות שהתחלתה

איד"), ("א יהודי על קאי שיו"ד ַכיון
ווא"ו מלמטה ויו"ד למעלה יו"ד אל"ף, דאות בהציור גם כמרומז –

וע"י26המחבר יהודי, על קאי מלמטה ויו"ד הקב"ה, על קאי מלמעלה יו"ד :
והגילוי (ההמשכה עולם של אלופו אל"ף, נעשה (וא"ו) שביניהם החיבור

– בעולם) דהקב"ה
של השם כל בו שיש – "יהודה" ע"שéãåäéועאכו"כ ירושלים, ועד"ז ,

שלם וע"ש היראה)27יראה שייך28(שלימות זה שענין ,ìàøùéì.דוקא
אמר:] סי"ב) (בסוף בפרש"י להביאורים [בהמשך

.Âאודות בתורה הקריאה לאחרי בראשית, בשבת שבעמדנו ויה"ר
יום הששי, ביום זו בשנה שחל בשמח"ת הקריאה על [נוסף הבריאה חידוש
מדרשת כמובן אדה"ר, בדוגמת הוא מישראל כאו"א אשר, אדה"ר, ברוא

במנחת29חז"ל הקריאה התחלת ולאחרי כו'"], יחידי האדם נברא "לפיכך
חדש" עולם ש"ראה נח, בפרשת העולם30שבת לחידוש ומיד תיכף נזכה –

כמ"ש לבוא, לעתיד השלימות החדשה31בתכלית והארץ החדשים "השמים
גו'". עושה אני אשר

תיבת לך "עשה – המבול אודות נח פרשת בהתחלת במ"ש גם וכמרומז
גו'" מאכל מכל וגו' התיבה אל תביא גו' החי ומכל גו' התיבה אל ובאת 32גו'

כידוע חי33– דמדבר הנבראים סוגי (כל העולם דכללות ומצב שהמעמד
כולו העולם דשלימות ומצב המעמד ודוגמת מעין הי' נח בתיבת וצומח)

לבוא. לעתיד
ובכ"מ.26) אד"א. ח יום" "היום ראה
פנ"ו,27) (מב"ר א טז, תענית – הר תוד"ה
יו"ד).

ב.28) ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת ראה
ובכ"מ. ג. ו, שה"ש

במשנה.29) – א לז, סנהדרין
ח.30) פ"ל, ב"ר
כב.31) סו, ישעי'
ואילך.32) יד ו, נח
ועוד.33) פצ"ה. תרל"ז וככה המשך ראה
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רק – לנו תהי' úåîéìùäåוכן éåìéòäענינים ללא המבול, שבענין
בשנים כו' ה"מבול" את עברו שכבר לאחרי ובפרט ח"ו, בלתיֿרצויים
צ"ל ולהבא שמכאן בודאי הרי צרה, פעמיים תקום ולא תהי', לא הי' שלפנ"ז,

באופן הענינים צורךáåèכל יש ואם העולם; מעניני בלבולים ללא דוקא,
ענין וליבון בבירור לשקו"ט בנוגע רק ה"ז – בלבול של ,äøåúáבענין

דהלכתא" אליבא שמעתא ליבון34"לאסוקי דא ובלבנים ק"ו דא "בחומר ,
כו'" .35הלכתא

.Ê:האדם בעבודת – יותר ובפרטיות
אתה התיבה אל "ובאת – לתיבה הכניסה ע"י נעשה דנח חדש" ה"עולם

הבעש"ט כפירוש – האדם בעבודת וענינו אותיות36וגו'". על קאי ש"תיבה"
א גו' "בא ועז"נ והתורה, התיבה"התפילה את37ל להכניס צריך שהאדם ,

והתורה. התפילה ותיבות באותיות עצמו
בלימוד ההוספה ע"י נעשה חדש" עולם ד"ראה שהענין מובן ומזה

של באופן התיבה") אל ("בא ד"בכלùåãéçהתורה הענין מכללות החל –
בעיניך יהיו באופןíéùãç"38יום התורה ללימוד ועד ,äøåúá ùãçîù39

לחדש" עתיד ותיק עד40("תלמיד חיל" אל מחיל ד"ילכו באופן גופא ובזה ,(
בציון" אלקים אל –41"יראה השלימות בתכלית בתורה החידוש יהי' שאז ,

עמהם" ואהרן ש"משה ומסרה"42עי"ז מסיני תורה ש"קיבל רבינו משה ,43

ד"תורה להשלימות ועד הדורות, כל סוף עד מישראל éúàîלכאו"א äùãç

בעצמו.44תצא" בכבודו ("מאתי") מהקב"ה תורה לומדים בנ"י שכל ,
בתניא הזקן רבינו מ"ש ע"פ לעולמים45ובפרט הי' äæש"כבר ïéòîבשעת

כדכתיב תורה, .46מתן לדעת הראת חושיית"אתה בראי' ממש הראת .47–
דברות משתי (החל הדברות עשרת בעצמם בנ"י כל שמעו שבמתןֿתורה

שמעתי" זו שתים אלקים דיבר "אחת לך", יהי' ו"לא "אנכי" ),48הראשונות,
כולה התורה עניני כל כלולים היו שבהם "כתר", בגימטריא אותיות, תר"ך

א.34) כו, יומא
שמות.35) ר"פ תו"א וראה א. קנג, זח"ג
ובכ"מ.
וש"נ.36) ואילך. ס"ח הוספות כש"ט
א.37) ז, נח
טז.38) כו, תבוא פרש"י
מוסיף39) בתורה פרטי בענין שחידוש להעיר,

התורה. עניני בשאר גם הבנה
ועוד.40) ב. יט, מגילה ראה
ח.41) פד, תהלים
פסחים42) – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה

סע"ב. קיד,
רפ"א.43) אבות
ג.44) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
לו.45) פרק
לה.46) ד, ואתחנן
מבואר47) זה שענין – הרמז ע"ד לומר ויש

פרק ד"å"ìבתניא הגימטריא מספר ,äìàאלה") "
בראי' ממש ("הראת הגילוי ענין שתוכנו הדברים"),

חושיית").
רע"א48) כד, מכות וראה יב. סב, תהלים

ובפרש"י.
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בירושלמי כדאיתא לחדש), עתיד ותיק שתלמיד מה הפסוק49(אפילו 50על

דקדוקי' כתובים) (היו ודיבור דיבור כל "בין כתובים", הם ומזה "מזה
ד" הגילוי עשה"ד, ועיקר התחלת ועאכו"כ תורה", של כוללéëðàואותיותי' ,"

יהבית" כתבית נפשי "אנא ד"אנכי", בר"ת הרמז שהגילוי51גם מובן שמזה ,
לבוא לעתיד יהיו אלה ענינים כל אשר, – התורה לימוד ע"י נעשה ד"אנכי"

úåîéìùä úéìëúá.
הרצון יותר52וע"י עוד להוסיף מישראל דכאו"א הטובה וההחלטה

החידוש את יותר עוד ומזרזים ממהרים חידוש, של באופן התורה בלימוד
חדשים "שמים הבריאה, בכללות החידוש על (נוסף התורה בלימוד האמיתי

לבוא. לעתיד חדשה") וארץ
.Áבהמשך ומיד, תיכף ממש בפועל יומשך בזה שמהדיבור – והעיקר

המזון בברכת גם וכמודגש זה, דשבת דרעוין", "רעוא שלישית, סעודה
ומנוחה שבת שכולו ליום ינחילנו הוא "הרחמן שלישית): סעודה של (בסיומה
– המזון דברכת וחותם להסיום ועד אמן", "ואמרו ומסיימים העולמים", לחיי

מבטחו" ה' והי' בה' יבטח אשר הגבר מישראל53"ברוך שכאו"א ,åçèáî íù

ומיד, תיכף צדקנו משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה את שמביא בהקב"ה
"בני ניגנו שכבר לאחרי ובפרט שלישית, בסעודה המזון, ברכת לפני עוד
ולא נטלין ("לבר הבלתיֿרצויים הענינים לביטול בנוגע גם כולל היכלא",
כו'" מנה מתעברין דינין "וכל שבת בקבלת שאומרים ע"ד כו'"), ,54עאלין

היעוד לקיום והכנה ודוגמא הארץ".55מעין מן אעביר הטומאה רוח "את
צאת לאחרי – השעון ע"פ שהוא כפי – הזמן מצד יתירה ובהדגשה

לסעודת כבר ששייך זמן äëìîהכוכבים: äåìîמלכא דדוד "סעודתא –
תפלת זמן לפנ"ז, ועוד שבת); (במוצאי אבינוúéáøòמשיחא" יעקב כנגד –56,

השלישי וביהמ"ק השלישית הגאולה עם שקשור שבאבות, [שהוא57השלישי
אחד דכל הפרטי בהמקדש ודוגמתו שלפניו, הבתיֿמקדשות שכולל משולש, גם

מישראל ענין58ואחת ולאח"ז וגמ"ח]; תפילה תורה בית משולש, בית ,äìãáää

סה"א.49) פ"ו שקלים
טו.50) לב, תשא
הע"י).51) (לגירסת א קה, שבת
גירושין52) (הל' הרמב"ם מפס"ד ולהעיר

(גם מישראל כאו"א של האמיתי שרצונו ספ"ב)
– הקב"ה של רצונו לקיים להיפך) וצועק כשמכריז

בפועל. מעשה של לענינים בנוגע פס"ד
ז.53) יז, ירמי'
ע"ב.54) ריש קלה, זח"ב
ב.55) יג, זכרי'
ב.56) כו, ברכות

מהרש"א57) ובחדא"ג א פח, פסחים ראה
ועוד. שם.
סע"א)58) יז, (ברכות כמארז"ל הנשים, גם

ונטרין כו' בנייהו באקרויי זכיין במאי "נשים
– לנשים בנוגע יתירה ובהדגשה כו'", לגברייהו
יותר והגידים האברים במספר מההוספה גם כמובן
מל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח שכנגד ושס"ה מרמ"ח
ב) יא, (סוטה כמארז"ל – א) מה, בכורות (ראה
נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
העתידה, לגאולה בנוגע ועד"ז ממצרים", ישראל

שבדורנו. צדקניות נשים של בזכותן שתהי'



á úåãòååúä Z à"ùðú ,úéùàøá úáù219

äâåî éúìá

(הן ויקר וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים – ערבית) לתפלת (בהמשך
שלמעלה השמחה לשלימות עד לנו", תהי' כן חז"ל) כמדרשי והן כפשוטו,

ידע" דלא "עד פורים), (כשמחת והגבלה "59ממדידה אמירת ולאח"ז ;ïúéå

êìכל ומקור ("שעיקר יצחק דברכת להשלימות עד הברכות, כל המשכת – "
דוקא" יצחק המשיך לעולם דוקא60הברכות ליצחק כשיאמרו לבוא, לעתיד (

אבינו" אתה .61"כי
עד ממש, ובגלוי ובפועל ממש, ומיד תיכף נעשה זה שכל וכאמור,

של נפלאותéàø'לאופן אראנו שנת זו, בשנה כמודגש מראה62– שכאו"א –
"כימי מישראל, לכאו"א הקב"ה שמראה ה"נפלאות" הנה זה, ואומר באצבעו

נפלאות" אראנו מצרים מארץ להגאולה63צאתך בערך גם "נפלאות" ,
ממש.64דיצי"מ ומיד תיכף לנו תהי' כן –

הקפות ניגון עוה"פ ינגנו – ההתחלה מעין לסיים כדי אמר:] [אח"כ
המקדש בבית בשלימותה, דהקפות לשמחה הכנה זו שתהי' ויה"ר דשמח"ת,

ממש. ומיד ותיכף הקדושה, שבארצנו הקודש עיר שבירושלים
הרלו לאביו הקפות ניגון הסדר.[ניגנו על להכריז צוה אח"כ ז"ל. י"צ

שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – והבדלה ערבית תפלת המזון, ברכת לאחר
ברכה". של מ"כוס מהנאספים לכאו"א

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם
�

ב.59) ז, מגילה
בסופו.60) התקיעות שער דא"ח) (עם סידור
ב.61) פט, שבת טז. סג, ישעי'
לשנה62) כוללובהמשך נסים, שנת – שלפני'

מחירות שיצאו בנ"י ריבוי דיציאת הנס ובמיוחד

האמיתית לגאולה הכנה שזוהי (לפיֿערך), לגאולה
ישראל. דכלל והשלימה

טו.63) ז, מיכה
וש"נ.64) תפז). (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת ראה




