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דבר מלכות

מ'שובה' ל'תשובה'
בתנועה תמידית
שני כינויים יש לשבת — 'תשובה' ו'שובה' ,אך הם אינם זהים • דופק
הלב משקף תנועה של 'רצוא' ו'שוב' • גם בשעה שאדם נמצא במעמד
ומצב של 'תשובה' ,עדיין מופנית כלפיו הקריאה" :שובה"! • יהודי
הינו חסר מנוחה ,גם בשבת ,ועליו תמיד להתעלות למקום גבוה יותר
• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א

שבכל פרט ופרט השייך לעניינים אלו ישנה הוראה
בעבודת ה' ,כדלקמן.

שבת זו נקראת בשני שמות :א) "שבת שובה"
— על־שם התחלת ההפטרה "שובה ישראל" [על־
דרך "שבת חזון" — על־שם התחלת ההפטרה "חזון
ישעיהו" ,וכן "שבת שירה" — על־שם התחלת
ההפטרה "ותשר דבורה"] .ב) "שבת תשובה" —
מפני היותה השבת שבעשרת ימי תשובה ,וענין זה
קשור גם עם ההפטרה — מכיוון שתוכן ההפטרה
הוא בעניין התשובה [על־דרך "שבעה דנחמתא"
שתוכן ההפטרות דשבתות אלו הוא בעניין של
נחמה].
והנה ,על־פי תורת הבעש"ט הידועה שבכל דבר
ובכל פרט ישנה הוראה בעבודת ה' — מובן ,שישנה
הוראה הנלמדת מב' השמות דשבת זו" ,שבת
שובה" ו"שבת תשובה".
ובמכל־שכן וקל־וחומר :תורת הבעש"ט הנ"ל
אמורה בקשר לכל ענייני העולם ,ועל־אחת־כמה־
וכמה בעניין הקשור עם תורה ומצוותיה ,ובזה
גופא — עניין הקשור עם חודש תשרי ,ובחודש
תשרי גופא — עשרת ימי תשובה ,שהם עניינים
כלליים על כל השנה כולה (כדלקמן) ,הרי בוודאי

ב
...מכיוון שמדובר אודות השבת דעשי"ת ,אשר
מלבד היותו בחודש תשרי ,חודש כללי (אותיות
"רשית") ,ענינו הוא "ראש השנה" — מובן ,שכל
הפרטים דשבת זו ,כולל ב' השמות דשבת זו" :שבת
שובה" ו"שבת תשובה" — הם ענינים עיקריים
וכלליים ,ויש ללמוד מהם הוראה בעבודת ה'.
וכמדובר כמה פעמים שכל עניינים אלו צריכים
להיות מובנים בפשטות לכל אחד ואחד מישראל,
מ"ראשיכם שבטיכם" עד "חוטב עציך ושואב
מימיך" ,שאחדותם מודגשת ביותר בר"ה ,שעל
זה נאמר "אתם נצבים היום כולכם" ,היינו ,שגם
"ראשיכם שבטיכם" זקוקים להוראה זו ,ולאידך —
גם "חוטב עציך ושואב מימיך" שייכים להוראה זו.
ובפרט כאשר מדובר אודות הוראה בנוגע
למעשה בפועל — "המעשה הוא העיקר" — שבזה
שוים כל בני ישראל.
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כאשר נמצאים בשבת דעשרת־ימי־תשובה],
דורשים עדיין "שובה ישראל" — לבוא לדרגת
התשובה באופן נעלה יותר.
דהנה" ,עיקר התשובה בלב ,והלב יש בו בחינות
ומדריגות רבות כו'" (תניא פכ"ט) ,ומובן ,שאינו דומה
מצב ודרגת הלב מיום א' למשנהו ,ועד כדי כך
— שאפילו ביום א' גופא ישנם שינויים במצבו
ודרגתו של הלב ,ועד לכללות העניין ד"דפיקו

ביאור החילוק שבין "שובה" ל"תשובה" — מובן
מהפירוש הפשוט דתיבות אלו:
הפירוש ד"שובה" הוא — ציווי ופקודה והוראה
על ענין התשובה ,ואילו "תשובה" פירושה — עצם
הדבר ,היינו ,עצם עניין התשובה.
כלומר :תיבת "שובה" מתייחסת בעיקר לנותן

אין להסתפק בלימוד הלכות תשובה ,הן הלכות תשובה
בנגלה דתורה ,והן הלכות תשובה בפנימיות התורה ,אלא
לימוד זה צריך להיות לימוד המביא לידי מעשה — עניין
התשובה בפועל ממש
דלבא" (בלשון הזוהר) באופן דרצוא ושוב .ומזה
מובן ,שישנם שינויים גם בעבודת התשובה ,היינו,
שכאשר הלב נמצא בדרגא נעלית יותר — אזי
נדרשת עבודת התשובה באופן נעלה יותר.
ונמצא ,שכללות העניין ד"שבת שובה" ו"שבת
תשובה" הוא על־דרך ובדוגמת העניין דרצוא
ושוב (המודגש בדופק שבלב) ,ובאופן שכל
א' מהם מהווה הכנה לשלב שלאחריו :הציווי
וההוראה — "שובה" ,הוא בדוגמת עניין הרצוא,
היינו ,ציווי על עבודת התשובה באופן נעלה יותר,
והמעשה בפועל — "תשובה" ,הוא בדוגמת עניין
השוב .וזהו מה שהרצוא ("שובה") מהווה הכנה
לשוב ("תשובה" בפועל) ,והשוב ("תשובה")
מהווה הכנה לרצוא הבא לאחריו ("שובה" — ציווי
על התשובה בדרגא נעלית יותר) ,ורצוא זה מהווה
הכנה לשוב ("תשובה" בדרגא נעלית יותר) ,וכן
הלאה ,עד אין סוף.

הציווי והפקודה ,שהוא מצווה על עניין התשובה
— אבל עדיין לא מדובר כאן אודות עניין התשובה
בפועל .ואף שבציווי ופקודה זו ישנה גם נתינת כח
והבטחה שבוודאי יהיה כן בפועל [על־דרך פירוש
אדמו"ר הזקן ש"ואהבת" הוא לשון ציווי וגם לשון
הבטחה] — הרי לאידך ,אין כל וודאות שעניין זה
יבוא לידי פועל תיכף ומיד ,בשעתא חדא וברגעא
חדא .אבל תיבת "תשובה" — מתייחסת לעצם
מציאות הדבר כפי שהוא בפועל [לא רק ציווי
ופקודה (ביחד עם נתינת כח) על דבר זה] ,היינו,
שישנו כבר עניין התשובה בפועל ממש.
אבל על־פי־זה אינו מובן :מכיוון ש"שובה" קאי
על הציווי וההוראה בלבד ואילו "תשובה" קאי
על קיום הדבר בפועל — הרי יש בכלל מאתיים
מנה ,ואם כן ,מהו העילוי ד"שובה" (ציווי והוראה)
לאחרי שישנו כבר עניין ה"תשובה" בפועל?!
והביאור בזה:
גם לאחרי שישנו עניין התשובה בפועל ("שבת
תשובה") — נדרשת עבודת התשובה באופן נעלה
יותר ,כפי שמבין יהודי פשוט שגם לאחרי שכבר
עשה תשובה ,ביכולתו לעשות תשובה באופן נעלה
יותר .ועל זה בא הציווי וההוראה ד"שובה" ("שבת
שובה") ,היינו ,שלמרות שכבר הי' עניין התשובה
בפועל [שהרי כל ישראל בחזקת כשרות ,ובפרט

ד
האמור לעיל [שגם לאחרי ה"תשובה" בפועל
ישנו הציווי "שובה" ,לבוא לדרגא נעלית יותר
בתשובה] מודגש גם בפסוק "שובה ישראל עד
הוי' אלקיך":
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התורה ומצוותיה כו' [כלומר :אין זו ראיה שכלית
בלבד ,שכל דנפש הבהמית ,שכל אנושי ,ואפילו
שכל אלקי ,אלא הראיה היא — מענייני התורה],
ובלשון הרמב"ם בריש הל' יסודי התורה" :מצוי
ראשון  . .ממציא כל נמצא ,וכל הנמצאים משמים
וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת
המצאו" ,היינו ,שישנה הלכה בתורה — בספר "יד

מכיוון שהתשובה צריכה להיות "עד הוי' אלקיך"
— הרי מובן ,שככל שיתעלה בעבודת התשובה,
עדיין יש מקום להוסיף ולהתעלות לדרגא נעלית
יותר ,באופן רחב ועמוק יותר כו' ,עד לעילוי
והוספה באופן ד"אין סוף" ,שהרי "הוי' אלקיך"
[שאליו צריכים לשוב ,כמו שכתוב "שובה ישראל
עד הוי' אלקיך"] הוא "אין סוף".

כללות העניין ד"שבת שובה" ו"שבת תשובה" הוא על־דרך
ובדוגמת העניין דרצוא ושוב (המודגש בדופק שבלב) ,ובאופן
שכל א' מהם מהווה הכנה לשלב שלאחריו

החזקה" להרמב"ם" ,הלכות הלכות" — שישנה
מציאותם של כל הנמצאים [על־דרך האמור
לעיל בדרושי אדמו"ר מהר"ש שהראיה לאמיתית
המציאות דענייני העולם היא — מענייני התורה],
אלא שמציאותם אינה מלבדו חס־ושלום ,כי אם
"מאמיתת המצאו".
וישנו עניין נעלה יותר — "אין עוד" ,היינו ,שאין
שום מציאות כלל זולתו ית' ,כלומר ,לא זו בלבד
שישנה מציאותם של הנבראים באופן שמציאותם
אינה מלבדו כי אם "מאמיתת המצאו" — אלא עוד
זאת ,שאין שום מציאות כלל" ,אין עוד".
וזהו העניין ד"ידעתיו הייתיו" — שאינו מציאות
בפני עצמו שנבראה מ"אמיתת המצאו" ,אלא אינו
מציאות בפני עצמו כלל" ,אין עוד" ,וכל מציאותו
אינה אלא מציאות העצמות — "ידעתיו הייתיו".

ומובן ,שכאשר צריכים לשוב "עד הוי' אלקיך"
אין כל פלא בעובדה שתמיד יש אפשרות (ולכן
צריכים) להתעלות לדרגא נעלית יותר — אדרבה:
הפלא הוא כיצד יכולים לשוב "עד הוי' אלקיך"?!...
ומזה מובן ,שגם כאשר מדובר אודות "ראשיכם
שבטיכם" שהתעלה רבות בעבודת התשובה —
עדיין יש מקום לתבוע ממנו (ואכן תובעים ממנו)
"שובה" ,היינו ,להתעלות לדרגא נעלית יותר ,עד
שיגיע לתכלית השלימות — "עד הוי' אלקיך",
באופן ד"ידעתיו הייתיו".
וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע —
שכאשר יושב בחדרו ופותח את ה"לקוטי תורה",
אזי "ידעתיו הייתיו"! ...היינו ,שהיש דלמטה נעשה
דבר אחד עם אמיתית המציאות דלמעלה ,יש
האמיתי.
ואין זה בסתירה לעניין האמונה חס־ושלום —
אדרבה :א' מיסודי האמונה הוא — "אין עוד":
ידוע ומבואר בכמה מקומות אודות החילוק
שבין "אין עוד מלבדו" ל"אין עוד" — ש"אין עוד
מלבדו" פירושו ,שמלבדו אין שום מציאות ,אבל
יחד עמו — ישנה מציאות של עולם ,וכמו שנתבאר
לעיל (ד"ה זה היום) המבואר בדרושי אדמו"ר
מהר"ש שמציאות העולם אינה אחיזת עיניים,
כי אם מציאות אמיתית ,וראי' לדבר — מענייני

ה
ההוראה מכל האמור לעיל — בנוגע לפועל:
לכל לראש ישנה ההוראה ד"שבת תשובה",
היינו ,שאין להסתפק בלימוד הלכות תשובה ,הן
הלכות תשובה בנגלה דתורה ,והן הלכות תשובה
בפנימיות התורה ("נשמתא דאורייתא") — ציווי
והוראה בתורה אודות עניין התשובה ,אלא לימוד
זה צריך להיות לימוד המביא לידי מעשה [לא רק
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— פועלים עילוי והוספה בכל ענייני ראש־השנה,
באופן נעלה יותר מאשר בראש־השנה.
דהנה ,בראש־השנה נמשכות ברכותיו של הקב"ה
בכל העניינים ,ולכל לראש — כתיבה וחתימה
טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד ,בטוב הנראה
והנגלה ,מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.
וכל זה נפעל באופן נעלה ביותר — כמבואר באגרת

שביכולתו להביא לידי מעשה ,אלא שהוא אכן
מביא לידי מעשה] — עניין התשובה בפועל ממש.
ולאחרי זה באה ההוראה ד"שבת שובה" — שגם
לאחרי שכבר היה עניין התשובה בפועל ,ישנו
הציווי וההוראה ד"שובה" ,היינו ,להתעלות לדרגה
נעלית יותר בעבודת התשובה.
וכמבואר בלקוטי־תורה ריש פרשתנו ש"עיקר

מבלי הבט על זה שאחד מהם נמצא במעמד ד"מחשכים",
ואחד נמצא בקרן ופינה של אורה — הרי הם
מתאחדים כאחד

הקדוש (סי"ד) שבכל ראש השנה "יורד אור חדש
עליון יותר שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם אור
עליון כזה" [ובלאו־הכי בהכרח לומר כן — דמכיוון
שישנו הציווי וההוראה ד"מעלין בקודש" ,הרי
בוודאי שהקב"ה מתנהג כן בעצמו ,כמו שכתוב
"מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל"].
ועל זה אומרים ,שביום השבת שלאחרי ראש־
השנה" ,שבת שובה" — הנה על־ידי עבודת בני
ישראל בעניין התשובה פועלים הם המשכת
ברכותיו של הקב"ה באופן נעלה יותר מאשר
בר"ה.
כלומר :לא זו בלבד שבשבת שובה פועלים גילוי
ופירוט ההמשכה שכבר ישנה בשורש ומקור,
מכיוון שכבר נפעלה בראש־השנה ,שאין זה אלא
גילוי ופירוט מן הכלל אל הפרט,
ולא זו בלבד שביום השבת נפעלת שלימות
בכל ענייני ראש־השנה באופן ד"ויכולו" — מלשון
שלימות [ובפרט על־ידי עבודתם של בני ישראל
בשבת שובה -שעל־ידי־זה פועלים שלימות נעלית
יותר ,על־דרך המבואר בעניין "כל המענג את
השבת"],
אלא עוד זאת — שפועלים המשכה חדשה לגמרי,
באופן נעלה יותר ממה שנמשך בראש־השנה ,על־
דרך ובדוגמת העניין ד"ברכת כוהנים" ,וכן עניין
התפילה" ,יהי רצון" — המשכת רצון חדש לגמרי
(ראה קונטרס חנוך לנער ע'  46ואילך).

התשובה הוא כמו שכתוב והרוח תשוב אל האלקים
אשר נתנה" [ ודלא כפירוש העולם שהתשובה היא
על עניינים בלתי־רצויים דווקא] ,ומכיוון שכן ,הרי
מובן ,שככל שיתעלה האדם בעבודת התשובה,
ביכולתו להתעלות לדרגה נעלית יותר ,עד אין
סוף.
ועל־דרך מאמר רז"ל "תלמידי חכמים אין להם
מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ,שנאמר
ילכו מחיל אל חיל" ,היינו ,שגם כאשר נמצאים
במעמד ומצב שאפילו בכללות העולם אין מציאות
של דבר בלתי־רצוי ,כמו שכתוב "את רוח הטומאה
אעביר מן הארץ" — גם אז צריך להיות עניין של
הליכה "מחיל אל חיל" ,באופן ד"אין להם מנוחה".
וזוהי כללות ההוראה ד"שבת שובה" — שכאשר
יהודי חושב שמספיק עבורו העילוי דעבודת
התשובה בימים שלפני זה ,ומכיוון שכן ,יכול
הוא כבר לנוח ,ובפרט כאשר נמצא ביום השבת,
שעניינו מנוחה — הנה על זה באה ההוראה ד"שבת
שובה" ,שגם לאחרי העניין ד"שבת תשובה" ,עדיין
דורשים ממנו "שובה" ,היינו ,להתעלות לדרגה
נעלית יותר בעבודת התשובה.

ו
והנה ,על־ידי כללות העבודה האמורה לעיל ,הן
העניין ד"שבת תשובה" והן העניין ד"שבת שובה"
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וסוף" ,ובאופן שעניין זה חודר בכל מציאותו של
האדם ,מראשו ועד העקב שברגל.
ועד שזוכים לתכלית השלימות בברכתו של
הקב"ה — גאולה האמיתית והשלימה על־ידי משיח
צדקנו ,ובאופן שעניין זה חודר בכל מציאותו של
האדם עד לעקב שברגל ,ובפשטות — שזוכים
לרקוד (על־ידי העקב שברגל) בקבלת פני משיח
צדקנו ,ובהתאם לכך באים לריקודים ד"שמחת
תורה" — שמחה הקשורה עם לימוד תורתו של
משיח.
וכל זה — במהרה בימינו ממש" ,מיד הן נגאלין",
"נאו".

ועניין זה הוא — הן ביחס לאדם כפי שהוא
למטה (שעבודתו היא באופן נעלה ביותר) ,והן
ביחס להמשכה מלמעלה (המשכה נעלית יותר
ממה שנמשך כבר בר"ה) ,ובאופן ששניהם נעשים
לדבר אחד ,כידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא
דורנו ,שהעצם של יהודי פשוט ,לוקח את העצם
והפשיטות דלמעלה ,שבזה מודגשים ב' פרטים:
א) ישנה מציאותו של היהודי ש"לוקח" דבר
דא ַא נעמער") ,ב) וביחד עם זה
מסויים ("עס איז ָ
— מכיוון שלוקח את העצם והפשיטות דלמעלה,
הרי הוא נעשה מציאות אחת עם העצם והפשיטות
דלמעלה .וכאמור — עניין זה הוא מיסודי האמונה.
ומשבת שובה ממשיכים זאת על כל השנה כולה,
מראשיתה ועד סופה ,ועד לדרגה שלמעלה מגדר
התחלקות ראש וסוף (על־דרך המבואר בלקוטי־
תורה ר"פ ניצבים) — "מבלי ימצא האדם ראש

(מהתוועדות שבת־קודש פרשת האזינו ,שבת שובה ,ה'תשד"מ,
תורת־מנחם ה'תשד"מ כרך א' עמ' )33

סיכום
עניין זה ,שהוא בדוגמת ה"רצוא ושוב",
נרמז בפסוק "שובה ישראל עד הוי' אלוקיך",
שעניינו הוא "אין סוף" ,ומורה שתמיד יש
מקום להוסיף ולהתעלות .זוהי ההוראה
מ'שבת שובה' ,שאף ששבת עניינה מנוחה,
עם זאת ,הדרישה שובה קוראת להתעלות
למקום נעלה יותר " -עד הוי' אלוקיך".

שני שמות יש לשבת" :שבת שובה" — על־
שם הפסוק הפותח את ההפטרה "שובה
ישראל עד הוי' אלקיך" ,ו"שבת תשובה"
— על־שם היותה השבת שבין ראש־השנה
ויום־הכיפורים .לכאורה אלו שמות זהים,
אך יש הבדל ביניהם" :שובה" — זו קריאה
לפעולה" ,תשובה" — שם עצם שמורה על
עשיית התשובה.

לדרגה זו אפשר להגיע כאשר יהודי מרגיש
שאינו מציאות בפני עצמו כלל ,וכל מציאותו
אינה אלא מציאות העצמות.

"שובה" ו"תשובה" הם שני שלבים בתהליך
התשובה :תחילה יש "שובה"; קריאה לאדם
לעשות תשובה ,ולאחר־מכן "תשובה";
בפועל .אלא שמיד לאחר עשיית התשובה,
שבה הקריאה "שובה" ,שכן על היהודי
להתחיל את התהליך מחדש ,ולשוב למקום
גבוה יותר מזה שהגיע אליו ב"תשובה"
הקודמת.

עילוי זה בעבודת התשובה ,שנפעל ב'שבת
שובה' ,פועל עילוי והוספה בכל ברכותיו
של הקב"ה בראש־השנה ,עד כדי המשכה
חדשה לגמרי — נעלית יותר מזו שנמשכה
בראש־השנה.
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משיח וגאולה

עבודת יום־הכיפורים
בבית המקדש
שנהיה שלוחים לבשר
ש"הנה זה בא"

ועל־אחת־כמה־וכמה העבודה דיום־הכיפורים
עצמו — בארצנו־הקדושה ,בירושלים עיר־הקודש,
בבית־המקדש ,עד בקודש־הקדשים ,לא רק באופן
ד"ונשלמה פרים שפתינו" אלא באופן ד"ותחזינה
עינינו (בשובך לציון ברחמים)" ,שרואים העבודה
דיום־הכיפורים על־ידי אהרון הכהן (מכיוון ש"משה
ואהרן עמהם") בבית־המקדש השלישי ("מקדש א־
דני כוננו ידיך") ,עד בקודש־הקדשים ,ששם נעשית
העבודה העיקרית והמיוחדת דיום־הכיפורים.
ועוד והוא העיקר — בפועל ממש ,ותיכף ומיד ממש.

ויהי־רצון שכל אחד ואחד מהשלוחים ,בתוככי כלל
ישראל ,ישלים (וכבר השלים) השליחות לעשות לו
יתברך דירה בתחתונים ,באופן שיש כבר כתיבה
וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה ,ויש כבר את כל
הברכות ("וזאת הברכה אשר בירך משה גו' לעיני
כל ישראל") עם כל אותיות האל"ף־בי"ת ...ובאופן
דהולך ומוסיף ואור" ,ילכו מחיל אל חיל" ,עד לברכה
העיקרית — כהמשך וסיום הכתוב "יראה אל אלוקים
בציון" ,בירושלים עיר הקודש ,הר הקודש ,בית־
המקדש וקודש־הקודשים — גאולה אמיתית והשלימה
על־ידי משיח־צדקנו.
ולהעיר ,שהגאולה האמיתית והשלימה מודגשת
עוד יותר בבואנו מתקיעת־שופר דראש־השנה
(ותקיעת שופר במילואה ובשלימותה — בשני הימים
דראש־השנה) ,כפי שאומרים בפסוקי שופרות "והיה
ביום ההוא ייתקע בשופר גדול" ,ומסיימים וחותמים
את פסוקי שופרות עם הברכה ותפילה" ,תקע בשופר
גדול לחרותנו".
ויהי־רצון והוא העיקר — שכל אחד ואחד מאיתנו
יהיה "שליח" לבשר לעצמו ,בני ביתו ולכל היהודים
בסביבתו ,ש"הנה זה בא"" ,הנה אלוקינו זה גו' זה ה'
קוינו לו" (ב' פעמים זה) ,והנה דוד מלכא משיחא,
ושאליהו הנביא כבר היה יום לפני־זה בטבריה ובישר
אודות ביאת משיח צדקנו.
ויש לומר ,שכיוון שמשיח יכול לבוא בכל יום,
"אחכה לו בכל יום שיבוא" ,ואליהו הנביא צריך לבשר
ביום שלפני־זה אודות ביאת המשיח — בא אליהו
הנביא לטבריה בפועל ממש כל יום ומבשר אודות
ביאת המשיח (במיוחד) לאלו שעומדים במעמד
ומצב ד"אחכה לו בכל יום שיבוא" — גם אלו שאין
אומרים זאת בדיבור (כמנהג חב"ד) אלא חושבים על־
זה ...וממשיכים ומסיימים את ההכנה ליום־הכיפורים,

(משיחת ז' תשרי ,ל"מחנה ישראל" ,ה'תנש"א —
התוועדויות תנש"א כרך א ,עמ' )66

מכאן ולהבא — רק טוב
הנראה והנגלה
בדורנו זה ,דור האחרון — ישנו כבר ריבוי הכי מופלג
ועצום כו' דענייני תורה ומצוות ומעשים טובים
שפעלו בני־ישראל בעבודתם במשך כל הדורות
שלפני־זה .ובפרט לאחרי כל העניינים הבלתי־רצויים
שעברו על עם ישראל במשך כל הדורות שלפני־זה,
עד ל"מבול" הכי נורא שהיה בדור הכי האחרון —
כבר יצאו ידי־חובת כל עניינים הבלתי־רצויים ,וכבר
נעשה הבירור והזיכוך כו' בתכלית השלימות.
ומכיוון שכן ,בוודאי נגמר כבר ה"משחק" ("גענוג
געשפילט זיך") ...ד"נורא עלילה על בני אדם" ,ומכאן
ולהבא — יומשך רק טוב הנראה והנגלה ,ובלשון
הפיוט (ביום־הכיפורים ובהושענא־רבה) "אוצרך
הטוב לנו תפתח"" ,הטוב לנו בטוב הנראה והנגלה
גם למטה ממש"" ,הטוב לנו" ,היינו ,באותם העניינים
הטובים דבני ,חיי ומזונא שמובן ומושג בשכלנו
שהוא "טוב"!
(מהתוועדות שבת־קודש פרשת בראשית תשמ"ח —
התוועדויות תשמ"ח ,כרך א ,עמ' )350
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ניצוצי רבי

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

נחת גם
מפרט ישראל
חיוכים ביום כיפורים לבחור שהתקרב • מה לתבוע ממתקרב ,ומה
לצמצם בינתיים • עושה חסד למשיחו — הקמת גמ"ח בעל  2סניפים
בבני־ברק ובכפר חב"ד ,לפי הוראת הרבי ב'יחידות' תשרי תשל"ז •
כשהרבי שלח יין־שרף לחיילי צה"ל עם הרב טוביה פלס בקיץ תש"מ

נחת מפרט ישראל

נעילה ,הנה במשך ה'מעת־לעת' ,כשהרבי עלה או
נכנס לבית המדרש והבחין באותו יהודי ,חיוך היה
מתפשט על פני קדשו.
פעם ביקש החסיד מהרבי לדעת כמה להרחיק
לכת בתביעת רוחנית מאותו יהודי .והרבי כתב על
כך (בט' שבט תשכ"א):
לשאלתו עד היכן יודיע למר וו .שי' בהנוגע
לתומ"צ — לפלא השאלה שהרי מחויב הנ"ל בכל
עניני תומ"צ (ואין החשש שלא ישמע ח"ו) .ורק
בעניני הידור — יש לצמצם ,לע"ע [=לעת עתה].

ביום ראשון כ"ו כסלו [למחרת נר ראשון של
חנוכה] תשמ"ז העניק הרבי את הסידור לחתן הת'
אליעזר שמולביץ ,שנישא באותו שבוע בארץ־
הקודש .הרבי בירכו ,וכן את סבתּה של הכלה —
הרבנית (חיה שרה רעיית הרב שלמה זלמן) העכט
משיקגו שנכחה במעמד (הרבנית העכט זכתה
להיות מהשלוחות הראשונות של רבותינו נשיאינו
בארצות הברית).
הרבנית העכט בירכה את הרבי — שהחל כבר
להיכנס לחדרו — שיהיה לו נחת מכלל ישראל .ואז
פתח הרבי שוב את הדלת ,והפטיר" :און אויכט פון
פרט ישראל" (גם מפרט ישראל) .וחיוך גדול היה
נסוך על פני קדשו.

קירוב שהשפיע רבות
ב'אגרות־קודש' כרך לא עמודים קנב־ג התפרסם
מכתבו של הרבי ל"הרב דוב שי' [זלוטניק] וזוג'
תי'" ,ובו הערות למחקרו על משל ננס העומד על־
גבי הענק.
בצעירותו ,אחרי ששרת כחייל בצבא ארצות־
הברית ,חשקה נפשו בתורה והרב חיים צימענד,
שהיה בחור בישיבת תומכי־תמימים המרכזית
בניו־יורק ,קבע איתו ללמוד נגלה .כמו כן היה
בידידות עם הרב זלמן פויזנר (ז"ל) שהתגורר
באותם ימים בקראון־הייטס.
לאחר נישואיו המשיך הרב צימענד ללמוד עמו,
ובי"ח תמוז תשט"ז כותב לו הרבי (תשורה נאגעל ,ל"ג
בעומר תשנ"ז ,עמ' :)54

חיוך ביום כיפורים
מעשה ביהודי שנתקרב ליהדות אחר נישואיו.
אחד החסידים קבע עמו קביעות־עתים בלימוד
תניא ,ואט אט התקרב הלה לרבי ,וזכה לקירובים
רבים ,מכתבים ותשובות.
בין השאר ,הביא אותו פעם ל 770-לשהות שם
ביום כיפורים ,ולמרות הנהגתו המיוחדת של
הרבי ביום הכיפורים ,כאשר ארשת רצינית הייתה
שרויה על פני קדשו עד המארש שבסיום תפילת
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ובטח ממשיך בקישור מכתבים עם מר
דוב שי' זלאטניק כיון שרבות פעל הנ"ל
במקומו עתה בעניני תורה ומצות ,וכל
עדוד וחזוק כח בו ותוספת כח בו — הרי
עושה רושם ומתבטא בפעולות נוספות
וק"ל.

"עושה חסד למשיחו"
הרה"ח ר' זלמן לבנהרץ ז"ל מבני ברק נכנס
ל'יחידות' בכ"ו תשרי תשל"ז ,וסיפר לרבי שגמלה
בליבו ההחלטה להקים קרן גמ"ח לעילוי־נשמת
אביו ,ר' אברהם שמואל (שנפטר בי"ט אדר
תשל"ה).
הרבי שאלו מתי בכוונתו לפתוח את הגמ"ח
בפועל ,ור' זלמן הסביר כי בשל קשיי המפעל
שבבעלותו ,הוא יעשה זאת מאוחר יותר בחורף,
כשהמפעל ישוב לתפקד כדבעי.
הרבי הורה שלא להמתין ,וקבע כי יש לפתוח
את הגמ"ח מיד בשובו לארץ ,באומרו שהרי יתכן
שכבר בהגיעו יהיה יהודי שיזדקק להלוואה...
וכאן הורה הרבי ,שבכל פעם שיהודי יבקש
הלוואה ,צריך שיהיה בגמ"ח סכום לתת לו.
הגמרא אומרת — המשיך הרבי — שגמילות חסדים
היא "בין לעניים ובין לעשירים" וכאן חייך הרבי
ואמר" :ואתה בעצמך יודע את זה."...
אחת המטרות החשובות של הגמ"ח היא לסייע
בהלוואות קטנות לנזקקים לכסף לזמן קצר,
ובמסגרת זו אף לעזור לאנשים שבידם המחאות
דחויות ומבקשים מזומנים תמורתן .על הגמ"ח
— התווה הרבי — לפעול בשני מקומות :בבית
הכנסת 'בית מנחם' בכפר חב"ד ובעיר בני ברק.
כהשתתפות אישית בגמ"ח העניק הרבי שני
שטרות של עשרה דולר.
יצא ר' זלמן מה'יחידות' ,ובעודו מהרהר מהיכן
ישיג את הסכום הראשוני כדי להקים את הגמ"ח,
ירד לבית הכנסת הגדול ב 770-ופגש את איש
החסד הרה"ח ר' משה ירוסלבסקי ז"ל ,שהתעניין
בתוכן ה'יחידות' של ר' זלמן .ר' זלמן סח לו את
הדברים כהווייתם ,אודות הגמ"ח ובעיקר בדבר
ההוראה לפתוח את הגמ"ח מיד בבואו לארץ —
למרות שאין בידו כסף לעשות כן עתה .למחרת
היום פגש אותו ר' משה טרם תפילת מנחה ,ומסר
לו חבילת שטרות באומרו" :זה יהיה לפתיחת
הגמ"ח מיד כשתגיע לארץ".
ר' זלמן נחת לשלום בארץ ונסע לביתו בבני
ברק .כעבור שעה קלה יצא מביתו ,ופגש בחסיד
חב"ד ,ר' פסח ריבר (ז"ל) ,שנחפז להשיג הלוואה

בכ"ף מר־חשון תשי"ז
כותב הרבי לרב צימענד:
לפלא אשר בהשיעור שלומד עם מר ...שי'
לא נזכר ע"ד לימוד החסידות ,ואפילו
את"ל [=אם תמצי לומר] אשר הנ"ל
אין מרגיש הכרח הדבר ,הרי אדרבה זה
ראיה להכרח לימוד זה עמו ,וד"ל.

('אגרות־קודש' כרך יד עמ' צט־ק)

ובפרט שתקותי שלאחר שהי' כבר זמן
המצב
אין
תומכי־תמימים
בכותלי
כך ,אלא שבטח עושה חשבון ,שכיון
שזמן הלימוד ביחד מצומצם ,יש לנצלו
להלימוד שמזכיר ,אבל לא להנ"ל ,אבל
כשיסביר לו הענין דקב חומטין ותוכן
הענינים המבוארים בקונטרס עץ החיים,
בודאי שבנקל יסכים וגם יבקש להקדיש
מזמן לימודם יחד ללימוד החסידות,
והשי"ת יזכהו לבשר טוב בכל האמור.
ושוב כותב הרבי בח' טבת תשי"ז לר"ח צימענד
(תשורה נאגעל עמ' :)55
אתעניין לדעת אם הר"ד זאלטניק שי' סיפר לו
אודות ביקורו כאן ותוכן שיחתנו.
במקומות בהם עבד ופעל סייע לפעולות קירוב
של סטודנטים וכיו"ב ,ורבים מהאישים שהכיר
הביאם לרבי — ראה תשורה נאגעל שם עמ' 54
בשולי־הגליון; וראה גם 'התקשרות' גליון א'רח
עמודים .8-7
אגב פעילות עם סטודנטים ,מעניין לציין את
הסיפור הבא :בשנת תשכ"ב ,שני תמימים ,האחים
ק .ארגנו סדר־פסח ציבורי לסטודנטים .בתחילה
סירבו לקבל שכר תמורת פעולתם היפה ,אולם
הרבי עמד על כך שהם ייקחו את שכרם ואמר,
שהצער שיהיה להם מנטילת השכר אינו מתקרב
לצער של השם־יתברך במקרה שלילדי ישראל לא
ייערך "סדר של פסח"...

10

הרבי שוחח על כך ברבים בהתוועדות האחרונה
של שנת תשל"ו
 730ואילך) ,ואף הזכיר זאת שוב במכתבו הכללי
מיום ו' תשרי תשל"ז ('אגרות־קודש' כרך לב עמודים ד־ז).

עבור יהודי שרכש דירה ,ויש לפרוע את אחד
התשלומים שזמנו הגיע ,ועיכוב בפירעון מסכן את
העסקה .ר' זלמן נזכר בדברי הרבי ,שאמר לו כי
יתכן שמיד עם הגיעו לארץ יהיה יהודי שיזדקק
להלוואה מהגמ"ח!...
כך הוקם ,אפוא ,הגמ"ח שהקים ר' זלמן (ובמקביל
גם אחיו בכפר חב"ד) ופעל במשך חצי יובל שנים

(ראה 'שיחות־קודש' תשל"ו כרך ב' סוף עמוד

יי"ש לשרוף
חומות הגלות

(על פי הספר 'חסיד במעשיו' על ר' זלמן יואל לבנהרץ ,ש.ז .ברגר,

תשע"ד עמודים  )192-189תיעוד ה'יחידות' בקיצור שם
עמ' " :237בנוגע הגמ"ח נתן  2X10השתתפות
בגמ"ח על שם אבינו היקר חיים אברהם שמואל
בבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד וסניף בבני
ברק ,ולעשות זה בהקדם האפשרי וגם לפרוט
שקים דחויים".
ייתכן ורעיון זה קשור בהוראת הרבי בימי
הסליחות תשל"ו ("להנהלות בתי כנסיות בכל
מקום שהם והגבאים בראשם") "לייסד (או
להגדיל) קרן גמילות חסדים ...בכל בית כנסת
ובית כנסת — נוסף על הקיים בעיר" (המכתב נדפס
ב'אגרות־קודש' כרך לא עמודים שכב־ג).

במסגרת שירותו הצבאי ,היה הרב טוביה פלס
אחראי על קצינים המשחררים חיילים ,ובראש
בדף ההוראות שחיבר עבורם ביום חמישי כ"ו
תמוז תש"מ ( )10.7.1980הופיעה ההוראה הזו.
"כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש (חב"ד)
שלח על־ידי י"ש (יין שרף כדברי כ"ק שישרוף
חומות הגלות שנותרו) במיוחד לחיילי הגדוד ,אי
לכך הנני מכבדך לחלק מהמשקה הנ"ל לכל חייל
לפני השחרור וטעימת עוגיות; על העוגיות יש
לברך עם כיסוי ראש "ברוך אתה ה' אלקינו מלך
העולם בורא מיני מזונות" ועל המשקה "ברוך
אתה ה' אלקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו".

ב"ה

בוא ליטול
חלק פעיל
ב'מבצע
כשרות'!

מידי ערב נערכות
הכשרות מטבחים
ברחבי הארץ
על ידי פעילי
'מבצע כשרות'
חסיד חב"ד! אנו זקוקים לך,
בכדי שנוכל לתת מענה
לכל בקשה
ת מטבחים

הכשרו

לפרטים והצטרפות:
 053-330-9419יענקי
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צעירי
אגודת חב"ד

אגף המבצעים

חותמו של מלך

"איה איפוא הדרך ,ומהי
העצה ,שיפעול עלי?"

חלק מחלופת מכתבים מרתקת ומיוחדת במינה ,בין כ"ק אדמו"ר הריי"צ
נ"ע ,לבין חתנו כ"ק אדמו"ר ובתו הרבנית הצדקנית חי' מושקא ,ערב
חודש תשרי תרפ"ט • מתוך אגרות־קודש כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ (כרך טו,
עמ' סב־סו)

"הבנות והשגות אחרות"
ב"ה ועש"ק כ"ב אלול תרפ"ט,
נויארק
בתי היקרה מ' חי' מושקא תי'
וחתני חביבי הרב רמ"מ שי'
שלום וברכה
טאכטער ,אלץ קין בריף האב איך ניט פון דיר .יֶ ע,
עס איז פון יענעם זאייט ים ,מיא מוז וארטען וען
ועהט אנקומען ַא שיף .אבער דיא שיף אליין ,אז מיא
שרייבט ניט ,קאהן קין בריף ניט אנקומען .איך בעט
זייער שרייבין פאדראבנע.
[=בתי! עדיין אין לי מכתבים ממך .אכן ,זה מעבר
לים ,וחייבים להמתין עד שאניה תגיע ,אבל גם לאניה
עצמה ,כאשר לא כותבים ,הרי מכתב לא יכול להגיע.
הנני מבקש מאוד כתבי בפרטיות].
חתני ,במענה על מכתבך שנתקבל לבאדען [=העיירה
באדן] ,בענין התשובה ,הנה כאשר לומדים דא"ח,
ובפרט עניני עבודה ,באופן שפועלים בעבודה שבלב
זו תפלה ,בהתבוננות והתקשרות וערט ַא אנדער
שפראך און אנדערע הבנות והשגות ,במילא איז דער
ואונטש גאר אנדערש [=נעשית השפה אחרת ,והבנות
והשגות אחרות ,במילא נהי' האיחול אחר לגמרי].
והשי"ת יעזר לך להתעורר בהתעוררות אמיתי
בתשובה מעומקא דליבא ותקבל עליך עומ"ש [=עול
מלכות שמים] באמת ,ויתן לכם האלקים שנה טובה
ומתוקה בגו"ר.
והנני אביך וחותנך האוהבכם בכ"ע [=בכל עת]
					
ומברכם
יוסף יצחק
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בקשת הרבי לברכת
התעוררות תשובה
א' ,כ"ו מנ"א ה'תרפ"ט
ברלין
כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א!
מכתבו בתודה ועונג קבלתי ,וזה כבר חפצתי לענות,
אבל לא ידעתי לאן לשלוח המכ' ,מאי ידעי איפוא
הם נמצאים ,רק אמש נודעתי הכתובת ,והנני ממהר
לענות ,אף שגם עתה איני בטוח כ"כ כי הכתובת נכונה
היא ,ואת כ"ק הסליחה על אחור התשובה.
שמחתי במאד על אשר ימי היותם בא"י עברו ברוב
פאר והדר ,ולפי הנראה גם בשלום ,לפי ערך .ולפי
המנהג שם ,הרי לאו מילתא זוטרתא היא כלל .והצליח
ביותר ,אשר הנסיעה משם היתה עוד כיומים ,לפני
הפרעות הנוראות שהתחוללו שם.
דרך אגב ,הדפיסו פה במכ"ע [=במכתבי עת],
לטכס עצה עם הרבנים
שהנסיעה לא"י ,תכליתה היא ַ
דשם ע"ד מצב ותנאי החיים של  . . .יהודי ססס"ר!
[=ברית המועצות]
הפ"ש [=הפרישת שלום] למוסיא תי' שלחתי לריגא,
שם הכל שלום ,ובטח ימים אלו יגיע משם פ"ש
מפורטת ע"י דובין נ"י ,כי כפי הנרשם בזכרוני יסע
אתם בספינה אחת.
והנני נזכר שחדש אלול ממשמש ובא ,וה"ז חדש
להכנה ותשובה וכו' ,ואי' איפוא הדרך ,ומהי העצה,
שיפעול עלי ,וסו"ס יהי' עכ"פ יר"ש [=וסוף־סוף יהיה
על־כל־פנים יראת־שמים] נגע בלבי ,וגם פה למטה
בפו"מ [=בפועל ממש] ,שגם "אני" ארגיש את ַהשיִ נוי?

ובעיון בלבבי ,שאולי כ"ז מצדי אינו אלא מן השפה
ולחוץ ,ואינו נוגע לי באמת .אבל בין שנוגע בין
שא"נ ,הרי עכ"פ הדבר אמתי ,שהוא ללא תורה וללא
יר"ש וכו' .ומהו תכלית זה ,ועד מתי?
מכ' המהיר לא"י בטח נתקבל עוד בהיותם שם.
ובזה אשאר חתנו דו"ש מקול"ע [=דורש שלומו
מקרב ולב עמוק] מתברך מאתו.
[מנחם]
				
באה"ר אפ"ש גיסי נ"י ,ודו"ז מהר"מ נ"י ,אם בצוותא
אחת אתם הוא.
[=באהבה רבה אפרוש שלום גיסי (חדב"נ ה"ר
שמרי' גורארי') ,ודוד זוגתי (מה"ר משה הארנשטיין,
שנסע עם אדמו"ר הריי"צ לארה"ב).

ת"ל [תודה לא־ל] בעד החוה"ש [=החיים והשלום]
כה לחי,
הנני שולח לך בכתב את ברכתי ברכת ערב יום
הכיפורים ,יתן לך האלקים עם זוגתך תי' שנת חיים
וברכה מרובה ,שנה אשר בה יזכה אתכם השי"ת
וישמח לבבכם בבן בריא ובעל חושים וכשרונות
טובים ,שנה מוצלחה בכל הפרטים בגו"ר [=בגשמיות
וברוחניות].
והי' ברכה כאשר עם לבבי לטוב לך כה"י בגו"ר
[=כל הימים בגשמיות וברוחניות] ,חותנך אוהבך
מקרב ולב עמוק ומצפה לאור כי טוב המברכך
בחוגמחת"ט [=בחתימה וגמר חתימה טובה]
יוסף יצחק
			

•••

מברקי ברכה
ליום־הכיפורים

ב"ה ,ערב יום כיפור ת"ר צדיק
נויארק
בתי היקרה מ' חי' מושקא תי'
ת"ל בעד החוה"ש כה לחי,
ערב יו"כ
ליבע טאכטער איך שיק דיר שריפטלעך מאיין
שניאורסאהן ,ריגא ,מענדל
פאטערליכע ברכה ,צו דעם טאג ,און אין דעם טאג,
הנני מברכך בברכת ערב יום כיפור
דער אייבערשטער ב"ה זאהל געבין דיר און דאיין
חותנך
				
מאן שי' ַא גיזונטין גליקליכין יאהר ,אין גשמיות
וברוחניות ,און דער אייבער' ב"ה זאהל אייך
•••
בעגליקין מיט א גוטין גיזונטין קינד ,און איהר זאלט
זאיין בעגליקט אין אלץ ברו"ג [=ברוחניות וגשמיות].
ערב יו"כ
אביך האוהבך בל"ג ומברכך בחוגמח"ט
שניאורסאהן ,ריגא ,חי' מוסיא
יוסף יצחק
				
הנני מברכך בברכת ערב יום כיפור
אביך
				
תרגום :בת אהובה! הנני שולח לך בכתב את ברכתי
האבהית ,לקראת היום ,וביום עצמו ,הקב"ה יתן
לך ולבעלך שי' שנה בריאה ומאושרת ,בגשמיות
וברוחניות ,והקב"ה יתן לכם את האושר של ילד
טוב ובריא ,ותהיו מאושרים בכל ברו"ג [ברוחניות
ובגשמיות].

•••
ב"ה ,ערב יום כיפור ת"ר צדיק
ניוארק
חתני יקירי הרמ"מ שי'
		

והשי"ת יעזר לך להתעורר בהתעוררות אמיתי בתשובה
מעומקא דליבא ותקבל עליך עומ"ש באמת ,ויתן לכם
האלקים שנה טובה ומתוקה בגו"ר
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ממעייני החסידות

יום הכיפורים
יום־הכיפורים — כתר
בכתבי האריז"ל נאמר ,שעשרת־ימי־תשובה
מכוונים כנגד עשר הספירות .ומפרש השל"ה ,שיום
ראשון מכוון כנגד ספירת המלכות ,יום שני — יסוד,
וכן הלאה (מלמטה למעלה).
אומר על כך כ"ק אדמו"ר הצמח־צדק:
לכאורה ,נראה דחוק לומר ששני ימי ראש־השנה
הם מלכות ויסוד ,והימים שלאחריהם ,שהם ימי חול,
נעלים מהם .והנראה יותר ,ששני ימי ראש־השנה הם
חכמה ובינה ,הימים שאחריהם — שבע המידות ,ויום־
הכיפורים — כתר.

לכך היא — "קראוהו" :הקב"ה אכן מתקרב לאדם מצד
עצמו ,אבל ניתן לאדם להוסיף בקירוב זה על־ידי
עבודתו .בעבודתו הוא 'קורא' וממשיך את הקב"ה
ממצב של העלם — לגילוי.
(מהתוועדות ו' בתשרי ה'תשמ"ז .התוועדויות תשמ"ז כרך א ,עמ' )61

שני זמנים
בערב יום־הכיפורים בליובאוויטש היה הבדל ברור
בין מחציתו הראשונה של היום לבין מחציתו השנייה,
כאילו היו אלה שני זמנים שונים לגמרי בלוח השנה.
(ליקוטי־דיבורים א ,עמ' )264

(אור־התורה — דברים ג ,עמ' א'תסא)

•••
ומוסיף כ"ק אדמו"ר:
סדר זה ,שלפיו יום־הכיפורים נעלה מראש־השנה,
נראה יותר ,כמבואר בכתבי האריז"ל ש"יום־הכיפורים
בסוד הפנימיות וראש־השנה בסוד החיצוניות" .וגם
על־ פי נגלה ,הרי רק ביום־הכיפורים דומה כל יהודי
למלאכי־השרת ,ולא בראש־השנה.
(מהתוועדות שבת־קודש פרשת האזינו ה'תשמ"ז.
התוועדויות תשמ"ז כרך א ,עמ' )96

דרישה וקריאה
"דרשו ה' בהימצאו קראוהו בהיותו קרוב" ,ואמרו
חז"ל" :אלו עשרה ימים שבין ראש־השנה ליום־
הכיפורים".
"דרשו ה' בהימצאו" — הקב"ה נמצא אצל כל יהודי
באופן של 'מציאה' ,היינו שלא על־ידי עבודה,
כמציאה הבאה בהיסח־הדעת .והעבודה המתאימה
לכך היא — "דרשו" :היות ש'מציאה' זו באה לאדם
בהיסח־הדעת ,נמצא שעדיין חסרות בה עבודתו
ויגיעתו ,ולכן עליו להשלים זאת באמצעות 'דרישה'
דווקא ,המורה על השתדלות מאומצת.
"קראוהו בהיותו קרוב" — הקב"ה נמצא עם כל יהודי
גם באופן של קירוב ,וכל מה שמושפע לאדם מן
השמים ניתן לו בסבר פנים יפות .והעבודה המתאימה
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אתה חוטא — ואומר עלי?!...
כשהרבי המהר"ש היה ילד ,הניח עליו חסיד ישיש
את המחזור ,בעת אמירת 'על חטא' בתפילת יום־
הכיפורים .אמר לו הילד :אתה חוטא ,ועליי אתה
אומר ('על חטא')?!...

דבקה נפשי אחריך
פעם ,בליובאוויטש ,בעת אמירת 'סדר העבודה'
ביום־הכיפורים ,הבזיק ברק מסמא עיניים ונשמע
רעם אדיר ,ופרצה שריפה בעיירה .בבית־הכנסת
פרצה בהלה ,שכן לא ידעו היכן השריפה ,ובגלל האש
והעשן שנראו בחוץ נדמה היה כי השריפה אוחזת
בבית־הכנסת עצמו.
כמעט כל המתפללים רצו החוצה ,ונשארו רק מי
שעמדו ליד כ"ק אדמו"ר המהר"ש ,שכן הם ראו
שהרבי נשאר לשבת במקומו .בעזרת־הנשים ,בגלל
המנוסה הבהולה ,נפלה אישה אחת ונשברה רגלה.
וראה זה פלא :ר' איסר החזן ,בגלל התלהבותו
הגדולה באמירת העבודה ,לא הרגיש כלל בכל
הנעשה ,והמשיך באמירת סדר העבודה ללא הפסק
כלשהו.
(ספר־השיחות תש"ד עמ' )28

מעשה רב

שמחה ביום הכיפורים
מעשה ברבינו הזקן ,שפעם אחת באמצע יום הקדוש ,יום הכיפורים ,כשהי' עטוף בטליתו ,הוריד
את טליתו ,והלך לבית בקצה העיר כדי לעזור ליולדת שהייתה במצב דפיקוח נפש.
ויש לומר שאחד החידושים בסיפור זה הוא ,שאדמו"ר הזקן עצמו הרגיש בעת תפילתו שיש
יולדת שהיא במצב דפיקוח נפש .וזהו הי' ביום הכיפורים שהיו יום הקודש ,ובהיותו מעוטף
בטליתו.
ומכאן לימוד נפלא עד היכן צריך להיות עסק עבודת ה' באופן שנשארים קשורים עם המטה
ביותר ,שיהי' עליונים ירדו למטה ,ולא באופן של התפשטות מן הגשמיות.
וכמובן מהסיפור הידוע אודות רבינו האמצעי שלא שמע "קול ילד בוכה" ,ואדמו"ר הזקן הוכיחו
על כך.
ובנוגע למעשה — יש לשמוע את קולות כל הילדים הבוכים בקלא דלא אשתמע ,ולעשות הכל
לעזור להם להתקרב לה' ולתורתו.

העילוי דתשובה עילאה
כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר ,שביום הכיפורים בלילה ראו במנין של אביו ,הרבי הרש"ב ,עניין של
שמחה.
לכאורה תמוה :מה ענין שמחה אצל יום הכיפורים ,שהוא יום של תשובה?
אלא ,התשובה של יום הכיפורים היא תשובה עילאה ,שהיא בשמחה.
וכמרומז ברמב"ם ,ש"אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם ...יום הכיפורים הוא זמן תשובה
לכל" ,והיינו ,שישנה מעלה בתשובה של יום זה לגבי התשובה של כל השנה ,והיא — העילוי
תשובה עילאה.
ומצינו שמחה ביום הכיפורים גם בהלכה :במוצאי יום כיפור בת קול יוצאת ואומרת לכל יהודי
"לך אכול בשמחה לחמך ,כי כבר רצה אלקים את מעשיך" ,שזהו מצד עבודת היום ,תשובה
עילאה ,שהיא בשמחה.
(משיחות ש"פ משפטים תשכ"ט; ש"פ פינחס תשל"ד — קובץ סיפורים עם ביאורים והוראות בעבודת ה' עמ' )47 ,32

סיפור של רבותינו נשיאינו מדוייק ביותר ,וגם דבר הנראה
כמליצה — יש לו מקור ,בנגלה או בפנימיות התורה,
ומיוסד במאמר רז"ל
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בדרכי החסידים
מאת מ .אברמסון

נסיעת החסידים
לחודש תשרי
"ויסעו ...ויחנו — "...תיאור אותנטי על נסיעתם של חסידי חב"ד
אל רבם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לפני מאה ושלושים שנה בשנת
תרמ"ח • תולדותיו וקורות ימי חייו של כותב הזיכרונות הרה"ח ר'
דוד שיפרין ע"ה ,מראשי עדת חב"ד בארצות הברית ,שזכה לראות
ארבעה מאדמו"רי חב"ד
בגיליון 'חב"ד בולעטין' — ביטאון אגודת חסידי
חב"ד בארה"ב ובקנדה (בין השנים תרצ"ה־ת"ש),
שיצא לאור בחודש תמוז תרצ"ט ,נדפסו זיכרונותיו
המקוריים של הרה"ח ר' דוד שיפרין ע"ה ,ממניחי
היסוד של חסידות חב"ד בארה"ב.
חלק נכבד מזיכרונותיו על ימי חורפו ,הוקדש
לתיאור נסיעתם של אנ"ש חסידי חב"ד ממחוזות
ערי מגוריו ,לשהות בימי חגי חודש תשרי במחיצתו
של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בליובאוויטש .הוא
מתמקד בנסיעתם בשנת תרמ"ח — שנים אחדות
לאחר הסתלקותו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע.
בראש הנוסעים עמדו החסיד ר' חנוך הענדל
קוגל ,שהיה מגיע מידי שנה בימות הקיץ לבקר
את נכדיו המתגוררים בעיר פלעשצניץ ,ושהותו
בעיירה הייתה "כיומא אריכתא לפני אנ"ש מיום
(פארבריינגען
בואו העירה כל הקיץ בהתוועדות ַ
מיט אים)".
תיאורו של הכותב ,בשפתו המקורית והעסיסית,
כחמישים שנה לאחר התרחשות הדברים! —
מתמקד במסלול הנסיעה גרידא כשגדולי וחשובי
החסידים בראשם ,והוא אינו עוסק בימי שהותם
בליובאוויטש עצמה .ויש בעובדה זו כדי ללמד על
שיגם ושיחם של חסידים בשעת נסיעתם אל רבם:
"חודש אלול היה [ר' חנוך הענדל הנ"ל] מכין את

תמונתו של הרה"ח ר' דוד שיפרין (באדיבות שטורעם)

עצמו לילך אל ההר הטוב והלבנון ליובאוויץ אל
קדוש ישראל ,רבינו [מוהרש"ב] .כי אז נדברו איש
דאקשיץ ,אילעיי,
אל רעהו מהעיירות הסמוכותָ :
דלהיינאוו ,זעמּבין ,כל האנ"ש הנמצאים
ָ
הלובאק,
ָ
בעיירות הנ"ל — כולם נמנו וגמרו לילך אל חצרות
ה' בצוותא עם הרה"ח ר' חנוך הענדל ועם הרה"ח
ר' שמואל גרונם זצ"ל.
"דכירנא בשנת תרמ"ח נאספו חסידים גדולי
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זאבראסקי ,ובנה בנין מפואר רחב
ָ
היה שמו נקרא
הארענדע לאיש נכרי.
ידיים והשכיר את ַ
"ר' יצחק הנ"ל מפיל תחנונים לפני החסיד ר'

דאקשיץ ,הרה"ח ר' אהרן והרה"ח ר'
הדור מעיר ָ
יקותיאל ,תמימים וישרים .מה נהדר היה המחזה
לראות פני הרה"ח ר' חנוך הענדל בעת ההיא,

מה נהדר היה המחזה לראות פני הרה"ח ר' חנוך הענדל בעת ההיא,
עיניו כלפידים ופניו להבים ,וכולו אומר כבוד .כל הרואה להקת
אלה הנוסעים היו מכירים כי כבר שכחו תבל ומלואו
עיניו כלפידים ופניו להבים ,וכולו אומר כבוד.
כל הרואה להקת אלה הנוסעים היו מכירים כי
כבר שכחו תבל ומלואו ובאנו לעיר זעמּבין ,מקום
הרה"ח ר' שמואל גרונם ,וגם הוא מכוון להיות
בצוותא הנעימה.
"פה אקצר במקום שראוי להאריך ,הקבלת פנים
בבית הרה"ח ר' אברהם [לנדא] זלה"ה .והנה עגלות
ריסאוו ,מקום משכן
לּבא ָ
רתומים הולכים מזעמּבין ָ
כב' הרה"ח המפורסם חכימא דיהודאי ר' שמואל
דוב בער זצלה"ה (אודות האי גברא יקירא יש לנו
הרבה דברים במדור לפני עצמו יבוא).
"אחד החסידים ושמו ר' גרשון שיפרין מזעמּבין
דובראוו
ָ
(חותנו של הרה"ח התמים ר' יעקב עוזר
שינגטאן) ,הוא היה המצביא לכל צבאות
ָ
בווא
הרב ַ
ה' אשר יצאו מזעמבין והיה דרכו לרוץ רגלי לפנינו,
ובכל תחנה אכסניה על הדרך היה מקדים לבוא
ולערוך שולחן עם מעטפה לבנה ,ולהעמיד בקבוק
יי"ש וגבינה ,ובעל האכסניה היה שש ושמח לקבל
אורחים כאלו אשר כל הרואה הכירם כי ברוכי ה'
המה .כה באו עד תחנה קאמירוייקע ,ומשם תחנה
קאשיצקי ,ומשם תחנה שטאחאווע.

חנוך הענדל שיעשה פדיון־נפש תיכף ומיד בבואו
ליובאוויץ אל כ"ק אדמו"ר .בזכרוני כי רח"ה
ַ
אל
שאל מאתו שיאמר לו שם אמו של האדון הנ"ל.
סוף דבר ,בחזירתנו מליובאוויץ ,באנו עד מקום
קאמין הנ"ל ואין בית ואין זכר אפילו מן הבנין
המפואר הנ"ל .עיני ראו ולא זר אשר קופה של עפר
במקום הבנין המפואר ור' יצחק הנ"ל נשאר על כנו.
"כמו חי נצב כנגד עיני ההתוועדויות האלה על
התחנות האלה .מאושר הנני כי זכיתי להיות זעירי
דמן חברייא לשתות בצמא את דבריהם אם כי לא
זכיתי להבין".
סיפור מעשה נוסף הכרוך בנסיעתו של ר' דוד
שיפרין לליובאוויטש ,מופיע ברשימותיו של
הרה"ח ר' יוחנן גורדון" :ר' דוד שיפרין ע"ה סיפר,
אשר אירע לו פעם שבא רגלי ללובאוויטש ובידו
שתי קאפיקעס .נכנסו להאכסניא הנקרא 'שמואל
בער דער כהן גדול' שני החסידים ר' יקותיאל ור'
אהרן מדוקשיץ ,לאסוף ממון עבור אורחים עניים
שבאו ,ור' דוד היה שם .נגש ר' דוד אליהם ואמר
להם :שתי קאפיקעס יש לי ,האם ליתנם לכם ,או
לעכבם עבורי?
האסט צוויי
"השיבו לו החסידים הנ"ל :דּו ָ
נאכדעם וועלען
קאּפיקעס ,גיב אונז ַאוועק ,אּון ָ
ָ
מיר דיר געבין [=יש לך שתי קאפיקעס ,תנה אותן
לנו ,ואחר־כך נעניק לך]."...

אכסניה ומופת
"דכירנא עזבנו עיר ּפלעשצעניץ ובאו אל העיירה
קאמין שמה ,יצאו לקראתנו תושבי העיירה ובתוכם
אחד מאנ"ש אשר הוא ובניו היו מקושרים לכ"ק
ּפאליקאוו
ָ
אדמו"ר [מוהרש"ב] נבג"מ ,ר' יצחק
הארענדע [חכירה] במלון קאמין
ז"ל ,שהיה מחזיק ַ
והיה רואה חיים טובים עד שנשתגע האדון אשר

תולדותיו וקורותיו של
כותב הזכרונות
כותב הזיכרונות ,הרה"ח ר' דוד שיפרין ,היה
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לפני כעשרים שנה ,בשנת תשנ"ח ,נדפס ע"י
מערכת 'אוצר החסידים' הספר "תולדות אברהם
חיים" ,ובו תולדותיו וקורות ימי חייו של הרה"ח
ר' אברהם חיים הנ"ל ,ויש בספר זה פתיחת אשנב
לתוך נפשו של חסיד זה ,ולנפשם של חסידים
מפורסמים אחרים ,שהתכתבו עם ר' אברהם חיים
בעניני עבודת השם ועוד.
גם כאן פוגשים אנו בר' דוד שיפרין ,שאלמלא
הוא — היה חסר לנו מימד שלם על דמותו
החסידית של ר' אברהם חיים וקשריו עם רבותינו
הקדושים .ר' דוד שלח אל אדמו"ר הריי"צ את
חבילת אוסף כתביו ומכתביו של ר' אברהם חיים
שנדפסו בספר זה .ופרט לכך ,העלה בעצמו על
הכתב את זיכרונותיו ורשמיו האישיים על אודות
חסיד מופלא זה  .
יודעיו ומכיריו של ר' דוד סיפרו שזכה לשהות
עוד במחיצתו של כ"ק אדמו"ר מוהר"ש .אחרי
הסתלקותו הפך לחסיד ומקושר לבנו כ"ק אדמו"ר
מוהרש"ב (ומסופר שטרם נסיעתו לארה"ב בשנת
תר"ס לערך ,בא להיפרד ממנו על־מנת שלא יחשב
כ"תלמיד הבורח מן החדר")[.]2
ר' דוד רכש את אמונו של אדמו"ר מוהריי"צ
בכל הקשור לפעילות החב"דית בארצות הברית,
וכאמור ,היה מנוטעי היתד של אגודת־חסידי־חב"ד
במדינה" .הוא היה נקודה המרכזית של אנ"ש
בארה"ב" — מתאר הר"ר ישראל דזייקאבסאן — ַא
הארציגער פנימיות'דיקער קלוגער חסידישער איד
ַ
[=יהודי חסידי ,נלבב ,פנימי ופיקח] ,הוא עמד
בקישור עם כל אנ"ש בארה"ב בלי פרסום ובלי
משרד ובלי משרת פקיד או איזה תואר שיהיה,
הארציגע אמת'דיקע חסידישע אהבת אחים
רק ַ
[=אהבת אחים חסידית ,נלבבת ואמיתית".
חסיד עתיר זכויות זה ,הביט פעם בעין בוחנת
על הרבי — "הרמ"ש" כפי שנקרא אז — וכאשר
הבחין בתפילתו ובשאר הנהגותיו ,הפטיר בשפת
הביקורת החריפה האופיינית לו" :עס ווייזט אויס
צו זיין עפעס רעכט!"=[ ...זה נראה שיש כאן משהו
אמיתי][.]3
________________________

מראשי עדת חסידי חב"ד בארצות הברית .הוא
נולד לאביו ר' אליעזר בעיר זעמבין ,שם עברו עליו
ימי ילדותו ,נעוריו ובחרותו .על שנותיו הראשונות,
גידולו וחינוכו לא ידוע הרבה ,אך נראה שהיו אלה
שנים שהטביעו בו את חותמן הארוך ,ולא נס ליחן.
שלוש תחנות מוקד עיקריות היו בחייו של ר' דוד:
זעמבין ,פלעשצניץ וניו־יורק .אלו לא היו עבורו
תחנות גיאוגרפיות גרידא ,אלא נקודות של תוכן
פנימי ,בהן היה קשור בכל נפשו.
וכך הוא כותב" :אני הגבר נולדתי בעיר זעמבין
מקום אשר הרה"ח המפורסם ר' אברהמ'קע [לנדא]
קורניצער זצ"ל שימש פאר בתור רב ומ"ץ ...הוא
רבי של המשפיע ר' שמואל גרונם אשר כבוד
אדמו"ר רוח אפינו ,הרש"ב נבג"מ ,שמו אדון לבית
הישיבה אשר יסד המלך בשם 'תומכי תמימים'.
"אחרי אשר הרב החסיד ר"א [ר' אברהמ'קע]
מסר לו מעיינות החכמה כמובן היה דולה ומשקה
מתורת אדמו"ר זצלה"ה אל מאות התלמידים אשר
זכו לחסות בישיבת תו"ת ,ועל פיו המה חיים עד
עתה .אלו צאן קדשים אשר נקראים — 'תמימים'
— המה כאבני נזר מתנוצצים בכל המקומות אשר
נמצאים.
בחג הפסח תש"ב (שנה לפני פטירתו בחודש אייר
תש"ג) זכה ר' דוד להיות בין המסובין אצל אדמו"ר
מוהריי"צ נ"ע .באותה הזדמנות סיפר ,שפעם
בא בליל י"ג ניסן לעירו זעמבין ובהלכו ברחוב,
בשעה מאוחרת בלילה ,שמע קול נגינה מהחסידים
שהתוועדו לכבוד ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצ"צ
נ"ע ,וסיים — הרד"ש — אה! ...ואמר כ"ק אדמו"ר
[מוהריי"צ] שה"אה" איז איבעריק [ה"אה" הוא
מיותר] .והעיר הרה"ח ר' שמואל לויטין שזהו מצד
ההפלאה ,והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א :אני חושב,
שההפלאה צריכה להיות גם עתה! ["איך מייןַ ,אז
דארף זיין יעצט אויך"][.]1
די הפלאה ַ
"כבן עשרים נהייתי לחתן בעיר ּפלעשצעניץ,
עזבתי עיר זעמבין ,נהייתי חבר לאנ"ש בעיר
ּפלעשצעניץ" ,ממשיך ר' דוד בזכרונותיו.
בפלעשצניץ נמנה ר' דוד בין ידידיו ומקורביו
של החסיד המופלא רבי אברהם חיים רוזנבוים,
ונמשכה ידידותם של השניים גם ב"עולם החדש"
— בתקופת מגוריהם בניו־יורק.

[ ]2ראה 'זכרון לבני ישראל' ,ניו־יורק תשנ"ו ,עמ' קכו.
[ ]3ראה 'ימי מלך' ,ב ,עמ' .562
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דבר מלכות

ועוד אחד "הולך לישון"...

...ישנם כמה וכמה שמסיבה שונה ומשונה אינם עוסקים בעסקנות ציבורית זו ,בוודאי עסוקים הם
בעניינים חשובים ונעלים; ״איש תחת גפנו ותחת תאנתו״ .גפן ותאנה כשרים ,כמובן ,ומברכים עליהם;
אבל כאשר נשיא דורנו שואל אותו מה עשית בפועל ממש בפעילות בהפצת התורה והיהדות במשך
השנה האחרונה? אין לו מה לענות ,להיותו במצב של שינה.
ולדאבוננו ,המצב הולך ומתדרדר ,שמשנה לשנה ומחודש לחודש מצטרף עוד אחד לסוג האמור,
שגם הוא הולך לישון...
הלוואי הייתה השינה באופן שהנשמה עולה למעלה ושואבת לה חיים ,שאז לא היה הדבר בסתירה
חלילה לפעולה בהפצת התורה והיהדות – להכניס חיים חדשים אצל היהודים שבסביבתו.
רצונך לישון – טוב ויפה ,אבל לפני השינה תעסוק בהפצת התורה והיהדות .ופשוט שאין לנסות
להתחמק על ידי תירוצים שונים ומשונים כמו מי אני ומה אני ,מי יודע אם אצליח ,ושאר תירוצים
כיוצא בזה – תירוצים שקיימים מאז שנברא יצר הרע וכלי אומנתו ,שאינו מניח את האדם לנפשו
כשמציית לו ,אלא אדרבה וכו'.
ואם חושב שאין לו כוח – ילך לציון של נשיא דורנו ,ויבקש שיתנו לו כוח .ומכיוון ש״צדיקים דומין
לבוראם״ – יהיה זה באופן ״טרם יקראו ואני אענה״.
(התוועדויות תשד"מ ,חלק ג' ,עמוד )1725

בעל קורא,
בעל תפילה
"כבד את ה' מגרונך"
את שנת תשע"ט פותחים בתנופה:

חודש החגים מושבע ב'מבצעים' ,והשלוחים ומנהלי בתי חב"ד בארה"ק
פונים אליכם בקריאה של חיבה :הטו שכם ,וטלו חלק בפעילות:

למרכז צאגו"ח הגיעו פניות רבות מבתי חב"ד
בכל רחבי הארץ ,הזקוקים לעזרתכם
להתנדבות באחד מבתי חב"ד באזור מגוריך:
(אריה)

054-5218688

בברכת גמר וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,
אגף המבצעים שבצאגו"ח

לפלא שאלתו
לפלא שאלתו הישפיע
על פלוני - .והרי זו מצות־
עשה מהתורה :הוכח
תוכיח גו' ואהבת לרעך
גו' ,ועוד.

הכרח השעה!

סקירה מאת הרב מרדכי מנשה לאופר
בשנת תשל"ז כותב הרבי ('מקדש מלך' ,כרך ג ,עמ'
צג:
אמרתי בפרסום כמה וכמה פעמים שהנני מבקש
ומפציר את כל אחד ואחת מבני-ישראל שיחיו
לעשות בכל אחד ואחד מהמבצעים
ככל יכולתו ...מפני שזהו הכרח
השעה.

"אשרי חלקם"

לכבוד אנ"ש והתמימים שיחיו.
שלום וברכה!
ממזכירות כ"ק אד"ש נמסר ,כי העניין של המבצעים,
ובעיקר תורה ,תפילה וצדקה ,בימי בין-המצרים ,נוגע
בנפש ממש ,לכ"ק אד"ש.
וכן עניין הכשרות וטהרת-המשפחה.
אי לכך יש לפעול במרץ הכי גדול
בכל העניינים...

"מתעניינים מדי
פעם אודות
פעולות חמשת
המבצעים
בארץ־הקודש,
וכמובן שהכוונה
בהתעניינות זו
היא גם תביעה
להגברת חמשת
המבצעים בכל
מקום ומקום"

בכ"ב בתמוז תשל"ד פרסם הרב
אפרים וולף מכתב-חוזר "אל כללות
אנ"ש והתמימים שיחיו" ובו נאמר:
"ממזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א
מתעניינים מדי פעם אודות פעולות
חמשת המבצעים בארץ-הקודש,
וכמובן שהכוונה בהתעניינות זו היא
גם תביעה להגברת חמשת המבצעים
בכל מקום ומקום".
בדיוק חודש ימים לפני כן ,בכ"ב
בסיוון ,יצא מהרבי פתק במענה
לדו"ח שהוכנס אליו יום קודם לכן,
על פעילות במבצעים:
נת' ות"ח ת"ח .ואשרי חלקם.
ויה"ר [=ויהי-רצון] שיקויים בכל המתעסקים
במבצעים אלה  -האנשים והנשים והטף  -שליט"א:
מי שיש לו מנה רוצה כו' ארבע מאות וכו'
אזכיר עה"צ.

"נוגע בנפש ממש"
בכ"ט בתמוז תשל"ה מתפרסם מכתב-חוזר של
אגודת-חסידי-חב"ד באה"ק ('מקדש מלך' שם
בשולי-הגליון):

ממנו יראו
וכן יעשו!

בראשית מבצע נש"ק יזם הרה"ח ר'
יצחק (איצ'קה) גאנזבורג ז"ל (שעמד
בראש 'מטה נש"ק' בכפר-חב"ד,
מטעם צעירי-חב"ד) הוצאת 'עלון
נש"ק' .בעלון משוכפל ששוגר על-
ידו "לסניפים בכל מקום שהם" הוא
מציין" :כפי שהצבנו לעצמנו ,תפקידיו
העיקריים של הידיעון הם :א) להביא
לידיעת הציבור הרחב דבר אד"ש
בנושא .ב) להפיץ ולהלהיב פעילים
נוספים בכל פינות הארץ שישתפו
פעולה בנושא ,על-ידי סיפורים מעניינים שקרו לנו
ואיך שרבבות נשמות קיבלו על עצמן הדלקת הנר
כמצוות אד"ש.
ג) כאמצעי מדרבן בהגדלת ההכנסות .וכפי שאמר
לי כ"ק ב'יחידות' בקשר למבצע [מסויים] שביצעתי:
"דאס ווייסט איהר ,פון וואנען ווייס דער צווייטער
פון דעם? דארף מען דאס מפרסם זיין וממנו יראו
וכן יעשו" [=זה ידוע לך ,מנין יידע הזולת על-כך? יש
לפרסם זאת וממנו יראו וכן יעשו].

כל מה שאתה צריך ל'מבצעים'!

הירשם כעת ל'אגף המבצעים' ,וקבל גישה לחומרים על חודש החגים ולכל השנה:

Mivtzoim.co.il

בשנת תשע"ט ,אנ"ש יוצאים ל'מבצעים'

בדרכי החסידות

היום הקדוש במחיצת רבותינו
עם שבשדות
אחד מתלמידי הבעל־שם־טוב נסע פעם לרבו לקראת יום־הכיפורים ,ובערב היום הקדוש ,מכיוון שלא הזדמן
לו לקנות ביום האתמול שחת לסוסים ולא אכלו הסוסים כל יום האתמול ,נאלץ בבוקר לעמוד מחוץ לעיר
ולתת להם לרעות ביער .תוך כדי כך שכב החסיד לנוח קצת ונרדם .כשהתעורר משנתו — ראה שכבר יצאו
הכוכבים ,והואיל והיה רחוק כדי פרסה מהעיר ,נאלץ להישאר מחוץ לעיר ולעשות שם את היום הקדוש.
החסיד הצטער צער גדול על כך ,והתפלל בהכנעה רבה.
במוצאי יום־הכיפורים נסע לעיר ,אל הבעל־שם־טוב ,והבעש"ט קיבל את פניו בסבר פנים יפות מאוד
ובשמחה רבה .אמר לו :דע לך ,שתפילתך העלתה את כל תפילותיהם של ה'עם שבשדות'.
(כתר־שם־טוב ,סימן שיז)

זיעה כמים
פעם אחת ,בין תפילת מוסף למנחה ביום־הכיפורים ,ישב כ"ק אדמו"ר האמצעי חבוש בשטריימל שלו
והתעמק במחשבותיו .מרוב היגיעה ועבודת המוח — נהיה קצהו העליון של השטריימל רטוב מזיעה.
(ספר־השיחות תרצ"ו ,עמ' )303

חיפשתי את אבא
ביום־הכיפורים תרמ"ד האריך הרבי הרש"ב ביותר בתפילה ,שלא כהרגלו בכל שנה .כשנשאל על כך הסביר:
כל השנים התפללתי עם אבא (הרבי מהר"ש) בסידור אחד ,וזה היה קל; אך השנה הייתי צריך ללכת ולחפש
את אבא ,וזה דורש זמן (הרבי מהר"ש נסתלק בשנת תרמ"ג).
(ספר־השיחות תש"א ,עמ' )28

הרבי היה רגוע יותר
בשנת תרמ"ט נסע הרבי הרש"ב לעיר הגרמנית קלן ,לרגל בריאותו ,ועשה שם את הימים הנוראים .לאחר
מכן סיפר הרבי ,שבקלן התחילו להתפלל בראש־השנה  5:45בבוקר ,וסיימו בשעה שתיים ,וביום־הכיפורים
התפללו מהשכם בבוקר עד הערב ,וכל היום עסקו בתפילה ובאמירת תהילים.
אותה שנה (תרמ"ט) היתה שנת עיבור ,ובדרך־כלל לא היה הרבי מרגיש את עצמו בנוח בשנת עיבור.
אך באותה שנה ,מכיוון שעשה את ראש־השנה ויום־הכיפורים בין יהודים שעסקו כל היום באמירת שירות
ותשבחות מתוך אמונה פשוטה ,היה רגוע יותר.
(ספר־השיחות תרצ"ו ,עמ' )157
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי
ה' בתשרי ,ערב שבת שובה

בשבת שובה יש להחליט החלטות טובות:
להוסיף בכל ענייני העבודה בתורה ,עבודה
וגמילות־חסדים (כולל גם צדקה בשבת — על־ידי
הכנסת אורחים בסבר־פנים־יפות וכיו"ב).
בשבת שובה דורש הרב מהלכות החג" ,והעיקר
— לדרוש ולהורות להם דרכי ה' וללמד להם
המעשה אשר יעשון ,ולא כמו שנוהגין עכשיו".6

'נר תשובה'
מנהג־בית־הרב להדליק לשבת תשובה 'תשובה
ליכט' (='נר תשובה') .נר זה היו קולעים מפתילות,
פתילה לכל אחד ואחד מבני הבית .1דייקו
לעשותם משעווה .כשהתקינו את הפתילות בנר,
היו קוראים בשם מי שעבורו מכינים את הפתילה.2
הרבי התבטא ש"מנהג חב"ד להדליק שלושה
נרות תשובה".3

יארצייט הרבנית חנה ע"ה
* היום הוא יום השנה להסתלקות הרבנית
הצדקנית מרת חנה ע"ה שניאורסון ,בת הרב הגאון
והחסיד ר' מאיר־שלמה ובת הרבנית הצדקנית
מרת רחל ,אשת הרב הגאון והחסיד והמקובל ר'
לוי־יצחק ,אם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו .נפטרה
בשבת שובה תשכ"ה ,בעלות המנחה ,ומנוחתה־
כבוד בניו־יורק.
בנה ,כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,נהג להתוועד
ביום זה ,גם כשחל בחול.
כמו־כן יסד על שמה את 'קרן חנה' ,ובהתוועדות
ו' תשרי ,כשחל בחול ,נהג לערוך מגבית בעבור
קרן זו .גם נוסדו כמה וכמה מוסדות חינוך
בארה"ק ובעולם הנקראים 'בית חנה'.

שבת־קודש פרשת וילך
ו' בתשרי ,שבת שובה
מעלת שבת 'שובה'
"כל ענייני שבת שובה שייכים לכל אחד ואחת
מישראל ,האנשים והנשים והטף ,כמנהג ישראל
שבאים כולם לבית־הכנסת ושומעים קריאת־
התורה וכו'".4
"בשבת שובה — מתקן ומעלה את כל שבתות
השנה ,כי התשובה דשבת־תשובה היא נעלית גם
מהתשובה דכל שבתות השנה".5

ערבית
בברכת 'מגן אבות' אומרים 'המלך הקדוש'.

שחרית
לפני התפילה ,סיום שמו"ת החל מ'שביעי'
למנהג רבותינו נשיאינו.

 1בסה"ש תש"ד עמ'  7מספר אדמו"ר מוהריי"צ ,שהניחו גם
עבורו פתילה בילדותו .וראה הנסמן ב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ'
קסז.
 2סה"ש תש"ד עמ'  ,7תש"ה עמ' .14
 3שיחת ו' תשרי תשמ"ב סל"ג ('התוועדויות' תשמ"ב ח"א עמ'
 ,67בלתי מוגה).
 4סה"ש תשמ"ט ח"א עמ'  .5ובהערה  25שם" :ומעשה רב
(בהסכם גדולי ישראל) שגם ילדות קטנות באות עם אבותיהן
לבית־הכנסת (לא רק לעזרת־נשים) ,ואפילו לאחרי גיל שלוש
שנים — כל זמן שלא הגיעו לכלל חינוך והבנה בעניין זה".
ועיי"ש בהערה  ,24שזה מעין ודוגמת עלייה לרגל לע"ל "מדי
שבת בשבתו".
 5ד"ה שובה ישראל תש"מ ס"א ,סה"מ מלוקט ח"א עמ' שמה;
ב'תורת מנחם — ספר המאמרים מלוקט' לפי סדר השנה ,ח"א

הפטרה
"שובה ישראל" עד "ופושעים ייכשלו בם"; "מי
א־ל כמוך" עד "מימי קדם" (הושע יד,ב־י .מיכה ז,יח־כ).
עמ' קד.
 6שו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ב .נתבאר בלקוטי־שיחות ח"ג עמ'
( 953בלה"ק עם הוספות ב'תורת מנחם — התוועדויות' (כד)
תשי"ט ח"א עמ'  )25וסוכם ב'שולחן המלך' שם ,שכיוון שצריך
ללמד דרכי עבודת ה' בקיום המצוות בכלל ,לא נזכר שצריך
לדרוש גם הל' יו"כ ,כי גם זה נכלל ב'דרכי ה'' שם ,עיי"ש.

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם  -ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג.
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ולמעוברת 12שלושה :אחת בשבילה ,וזכר ונקבה
בשביל ספק הוולד.13
אומרים "בני אדם" עד "מצאתי כופר" פעם אחת,
ואחר־כך אומרים פעם אחת "זה חליפתי" עד
"ולשלום" ,ובעת אמירת "זה חליפתי "...מסבבים
שלוש פעמים את התרנגול/ת מעל הראש,
וחוזרים ואומרים "בני אדם ."...כסדר הזה עושים
שלוש פעמים.
בסך הכול אמירת "בני אדם" עד "ולשלום" —
שלוש פעמים .ובסך הכול מסבבים תשע פעמים.14
אם היה פגם בשחיטה ,צריך 'כפרה' אחרת.
אך אם השחיטה הייתה כדין ,אפילו נמצא העוף
טריפה ,אין צריך אחרת.
המהדרין מכסים בעצמם את הדם בברכה
(ברשות השוחט ,שהמצווה מוטלת עליו ,שיכבד
אותו להיות שלוחו) .כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה
מכסה את הדם על־ידי נוצה ,בחמש תנועות .נוסח
הברכה" :אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על כיסוי
הדם ֶּב ָע ָפר".
ַ
כיסוי הדם :יש להכין מראש עפר (חול יבש,
שגרגיריו נפרדים ,ולא גושים ,ולפזרו גם תחת
עמדת השחיטה עבור הדם שיישפך עליו).
ממתינים לבדיקת הסימנים ע"י השוחט — שלא
תהיה ברכתו לבטלה ,ומכסים ביד בעפר (כנ"ל).
אף מי שמכסה את הדם בפעם הראשונה ,לא יברך

נוהגים (להקפיד ביותר) שלא לקרוא קטן למפטיר
בשבת זו.

מנחה
קוראים בפרשת האזינו .צדקתך .קדיש תתקבל.
לדוד ה' אורי .עלינו .קדיש יתום.

ערבית מוצאי שבת קודש
אין אומרים 'ויהי נועם'' ,ואתה קדוש'.7
אין מקדשים את הלבנה עד מוצאי יום־הכיפורים.

יום שני
ח' בתשרי
בתפילת מנחה אומרים תחנון.

יום שלישי
ט' בתשרי ,ערב יום־הכיפורים
מהיום ועד אחר ב' דראש־חודש מרחשוון אין
אומרים תחנון.8

סדר כפרות

9

בתרנגול לבן .10זמנו — באשמורת הבוקר של
ערב־יום־הכיפורים .11הכפרות יהיו כפי חשבון
בני־אדם שבבית ,זכר לזכר ונקבה ולנקבה,

 12יש שדנו מאימתי נקראת מעוברת ,אם מג' חדשים או ממ'
יום עכ"פ .ואולי לפני כן תפדה בצדקה[ .לדעת הרב אשכנזי ז"ל,
אף קודם ארבעים יום נקראת מעוברת  -המערכת]
 13סידור אדמוה"ז .ובלקו"ש חכ"ב עמ'  59הע' " :36לא חיישינן
לתאומים (כמ"ש הב"ח שם ממרדכי קטן .פמ"ג שם) — כיוון
דמיעוטא הוא והמדובר הוא במנהג .וצ"ע בזמננו ,דלפעמים
רבות יודעים ברור אשר 'תאומים בבטנה' ,ועל בירור זה סומכים
בנוגע לפיקוח־נפש בשבת ויום־הכיפורים וכיוצא־בזה — איך
תתנהג ב'כפרות' ,או שנאמר דכיוון דלא שכיחא כו' ,ובפרט
בנדו"ד דבלא"ה י"א לפטור כמה זכרים בתרנגול אחד כו'".
[והרב אשכנזי ז"ל פסק בזה שמספיק לה שלושה בלבד ,וכן
שמעוברת אומרת בלשון יחיד 'זה חליפתי' ולא בלשון רבים
'חליפתינו' — המערכת].
 14ספר־המנהגים עמ'  .58בשער־הכולל (פמ"ד ס"ב) כ'
שאדמוה"ז השמיט מסידורו הלשונות "חליפתנו ,חליפתכן,
חליפתהן" וכדומה ,וכנראה כוונתו שיאמרו תמיד "חליפתי"
(המתכפר ולא המסובב) ,גם כשעושים לאחרים ואחרות ,וצ"ב
מה מנהגנו בפועל.

 7לוח כולל־חב"ד.
 8לוח כולל־חב"ד ,יא תשרי .גם הקורא ק"ש שעהמ"ט אינו
אומר תחנון ,כיוון שנהגו כבר יו"ט אז ,שהיו ממעטים בו
בסליחות (שלא כער"ה) ,ראה שו"ע אדמוה"ז סי' תר"ד ס"ד־ה.
[ולדעת הרב אשכנזי ע"ה בקשעהמ"ט יש לומר תחנון —
המערכת]
 9ב'אוצר' עמ' קעח ,שגם כשטבלו רבותינו ג"פ ,היתה הפעם
הראשונה בין כפרות לשחרית (וראה 'רשימות היומן' ס"ע
קסז ,וש"נ) .והרבי כנראה טבל רק אז .ומ"מ רבים טובלים לפני
כפרות (ומנחה ,והדה"נ).
 10יבחר בלבן רק אם מזומן לפניו ,שו"ע אדה"ז סי' תר"ה ס"ב.
 11סידור אדמוה"ז .מי שאי־אפשר לו לעשות סדר הכפרות
בערב יום־הכיפורים ,יקיים זאת יום או יומיים לפני־כן ,כי כל
עשרת־ימי־תשובה ימי כפרה הם (ראה פרמ"ג סי' תרה במ"ז
ס"ק א .שדי־חמד מערכת יוהכ"פ סי' א אות ב).
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ושותה בערב יום־הכיפורים ,מעלה עליו הכתוב
כאילו התענה תשיעי ועשירי.
מצינו שבערב יוהכ"פ יש לאכול מרק ג' פעמים.
אמנם ,כ"ק מו"ח אדמו"ר — לא הי לו פנאי בערב
יוהכ"פ לאכול ג' פעמים מרק ,ולכן הי' אוכל כף
אחת ,והיו מוסיפים בצלחתו עוד מעט מרק ,והי'
נחשב לו לצלחת שני' ,ואז הי' אוכל עוד כף,
ושוב היו מוסיפים בצלחתו ,והי' נחשב לו לצלחת
שלישית.18
נוהגים לאכול 'קרעפכין' (כיסני־בצק ממולאים
בבשר בהמה).
היום טובלים פרוסת המוציא בדבש אבל על
השולחן שמים גם מלח.19
אין לאכול היום אלא מאכלים קלים להתעכל,
כגון עופות ודגים .גברים לא יאכלו היום שום
וביצים כלל.

'שהחיינו'.
יש אומרים שמיד אחרי השחיטה נהג הרבי
בקביעות לשלם לשוחט על עבודתו.
אחרי כפרות לבש כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בגדי
משי ,וגם לבנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ציווה
לעשות כן.
ראוי לתת את פדיון הכפרות לעניים או לקופות
הצדקה בו ביום ,ובהקדם האפשרי .אם נותנים את
העופות עצמם לעניים ,שאינם מתביישים בכך ,יש
להיזהר לתת לעניים היודעים (או ללמדם) כיצד
להכשירם במליחה כדת וכדין.

ענייני ערב יום־הכיפורים
אסור להתענות היום.
בתפילת שחרית אין אומרים "מזמור לתודה",
ולא "אבינו מלכנו".
אין מאריכים היום בתפילת שחרית.15
מבקשים 'לעקאח' (עוגת דבש) ,וגם אוכלים
ממנו.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה נוהג לחלק
'לעקאח' לכל אחד ואחד כשהוא לבוש בגדי משי
של שבת וחגור אבנט ,ומברך את כל אחד ואחד
ב"שנה טובה ומתוקה".
בדרך־כלל ,אין רגילים בין אנ"ש ללכת היום
לקברי צדיקים.16
מרבים בצדקה ,ובפרט לפני תפילת מנחה.
הבעש"ט אמר" :מקול קשקוש המטבעות בקערות,
מתפרדים הקליפות".
לפי הוראת הרבי ,אחר חצות היום יקרא כל אחד
לעצמו את ההפטרה של יום־הכיפורים.17

אבלות (רח"ל)
כשסיים הרבי 'שבעה' על פטירת אמו הרבנית
חנה ע"ה (תשכ"ה) טבל אחר חצות ,קרוב ליום־
הכיפורים .לא נהג בכל פרטי המנהגים האמורים
בספר־המנהגים ביציאה מהשבעה ,ואמר שגם
לאחר יום־הכיפורים אין עושים מאומה מזה.

מלקות
לפני טבילה ותפילת מנחה נוהגים ללקות ל"ט
מלקות קלות ברצועה של עגל .הנלקה — מוטה,
ופניו לצפון .20סדר ההלקאה :על כתף ימין ,על
כתף שמאל ותחתיהם באמצע ,וחוזר חלילה.
המלקה והנלקה שניהם אומרים שלוש פעמים
פסוק 'והוא רחום' ,בכל הלקאה אומרים תיבה
אחת ,סך הכול ל"ט תיבות.
אחרי מלקות יש לבדוק שלא יהיה על הגוף שום
חציצה וטובלים שלוש פעמים ,לפי שטבילה זו
היא משום תשובה ,כגר המתגייר .הטבילה ביום
זה חובה.

אכילה בערב יום־הכיפורים
מרבים באכילה ובשתייה כשיעור שני ימים —
ערב יום־הכיפורים ויום־הכיפורים .וכל האוכל
 15קובץ־ליובאוויטש גיליון  5עמ'  ,71ועוד בשיחות אדמו"ר
מהוריי"צ ,נסמנו ב'אוצר' עמ' קפ.
 16למרות שהמנהג מובא בשו"ע אדמוה"ז סי' תרה ס"ה
מהרמ"א .גם הרבי לא הלך לאוהל ביום זה בהרבה שנים .ידוע
שהלך בשנים תשי"א ותש"נ — 'אוצר' עמ' קפד.
 17האמירה — ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ה ח"א עמ'  .351זמנה
— ע"פ 'התוועדויות' תשמ"ו ח"א עמ' .396

 18תורת מנחם חלק יט עמוד .354־
 19שו"ע אדמוה"ז סי' קסז ס"ח.
 20שו"ע אדמוה"ז סי' תרז סי"א־טו (מלבד שני הפרטים — זמן
המלקות ,ואמירת הנלקה ,שההוראה בספר המנהגים אחרת).
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תפילת מנחה

חיים] .ולנשמת הוריו שנפטרו — נר נשמה.27
חתן בשנת הנישואין שלו ,שלבש ה'קיטל'
אבל (רח"ל)
לחופה ,אינו לובשו ביום־הכיפוריםֵ .
בשנת האבלות — ילבשנו .אין להיכנס בקיטל
לבית־הכיסא.
מתעטפים בטלית כנהוג ,ומברכים עליו לפני
השקיעה.28
נועלים נעלי בד ,גומי וכל סנדל שאינו של עור,
ודלא כהמחמירים בזה.
לפני ההליכה לכל־נדרי — ברכת הבנים והבנות.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג לברך אז את תלמידי
הישיבה ,כשהוא לבוש בקיטל ובטלית.
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בירך את נכדותיו ,כשידיו
למעלה מראשה של כל אחת ואחת.
רבותינו נשיאינו היו מברכים בנוסח "יברכך"
(עד כולל "ואני אברכם").
אם יש שהות ,יאמר כל אחד לעצמו (לפני פרקי
התהלים שקודם כל־נדרי) וידוי — 'אשמנו' ו'על־
חטא' ,וכן נהגו רבותינו נשיאינו.

בתפילת מנחה בלחש .אחר 'יהיו לרצון' הראשון
אומרים וידוי ו"על חטא".
בכל הווידויים מתוודים בעמידה ,ושוחים בעת
הווידוי .21מפסיקים קמעא במקומות המופסקים
במחזור בנקודותיים לאחריהם ("דברנו דופי":
— "טפלנו שקר" — ":קישינו עורף .)":מכים על
החזה באותיות הא"ב של 'אשמנו' וגם באמירת
"ואנחנו הרשענו" ,ובעת אמירת' :על חטא' ,'...ועל
חטאים' ,'...סלח לנו ,מחל לנו ,כפר לנו' .22אין
אומרים "אבינו מלכנו".
סעודה מפסקת וההכנות אחרונות ליום־הכיפורים
בסעודה המפסקת — 23המאכלים יהיו בלי מלח.24
גברים לא יאכלו מאכלי חלב וחמאה ולא
תבלינים חריפים בסעודה המפסקת.
"יש טובלים אחר סעודה המפסקת ,כדי שיהא
סמוך ליום־הכיפורים".25
מפסיקים לאכול מבעוד יום.26
הדלקת הנרות :מברכים" :להדליק נר של יום־
הכיפורים" ,ו"שהחיינו".
מרבים בנרות בבית־הכנסת.
"א לעבעדיגע ליכט" [=נר
כל איש נשוי מדליק ַ

יום רביעי
י' בתשרי ,יום־הכיפורים
ליל יום־הכיפורים

 21שו"ע אדמוה"ז סי' תרז ס"א־ג .לכאורה ,אין להכות על החזה
ב'סלח לנו' בתפילה זו ,שהרי אין בה תחנון אלא רק הווידוי
שבסופה ,וכההוראה" :על־חטא אומרים רק כמה שצריך"
(לקו"ש ח"ט עמ'  .)386ועצ"ע מלשון הרבי בנדון בספר־
המנהגים ר"ע " 65ממוצאי (ולא :מערב) יוהכ"פ ."...אבל הרה"ח
ר' אלי' שי' זילברשטרום מספר ,שבשנת תשכ"ז וכן בשנת
תשל"א (או תשל"ב) עמד מקרוב וראה בבירור שהרבי מכה
על ליבו ,הן בשחרית (ומתאים ללשון ספר־המנהגים הנ"ל) והן
במנחה.
 22סה"ש תש"א עמ'  ,151וראה סה"ש תש"ה עמ' ' ,9המלך
במסיבו' ח"א עמ' רמח.
 23יאכל לפחות כזית פת ,כדי לברך ברכת המזון (סדר ברכת
הנהנין פ"ב ס"א) .אם יודע שלא יאכל כביצה פת ,לא יברך על
נטילת ידים (שו"ע אדמוה"ז סי' קנח ס"ב).
 24כמה טעמים בדבר ,והטעם הפשוט הוא כדי שלא יצמא
למים ביום־הכיפורים — סה"ש תרצ"ז עמ' .157
 25דעה שנייה ("וי"א" ,לאחר דעה ב'סתם') בשו"ע אדמוה"ז
תרו סי"ג .ורבים נוהגים גם בזה.
 26סי' תרח ס"א־ג .רגילים להפסיק בזמן שנקבע להדלקת
הנרות .וכשמפסיק לפני־כן ,טוב להתנות לפני ברכת המזון,
שעדיין אינו מקבל עליו את התענית — שם ס"ז.

אין מדקדקים לומר כל־נדרי מבעוד יום.
לפעמים היה מורה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לנגן
'אבינו מלכנו' ,ואחר־כך אמרו את תשעת מזמורי
התהילים קטו־קכג שקודם כל־נדרי.
פותחים הארון ומוציאים לפחות שלושה ספרי־
 27במט"א סי' תרג ס"ח כתב ,שאת נר הנשמה גם אשה
(פנויה) מדלקת ,ושמדליקים רק אחד (גם אם שני ההורים
נפטרו ,אבל להורה/הורים של הבעל מדליקים נר בנפרד) שם.
בשו"ע אדמוה"ז סי' תרי ס"ד איתא ,שנר החיים מציבים בבית־
הכנסת (באג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד עמ' קנב — שיש להניחו
במקום שאינו עלול לכבות בנקל ,עיי"ש) .ולכן מביא בשבח־
המועדים עמ'  44שנר הנשמה יהיה בבית ויבדיל עליו במוצאי
יום־הכיפורים.
 28שו"ע אדמוה"ז סי' יח ס"ג ,לוח כולל־חב"ד .וראה פסקי
הסידור אות מב .ואין מסירין אותו בלילה ,מפני שהדבר ידוע
שאז אין מתכוונים לשם ציצית ,אלא כדי להידמות למלאכים —
ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' יח ס"ד.
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כמו בשבת ויום־טוב' .ברוך שם — '...בקול רם.
אין אומרים תחנון ו'על חטא'.
קודם השינה אומרים תשעה מזמורי תהילים:
קכד־קלב.30

תורה .ומצווה גדולה לקנות החזקת 'ספר ראשון'.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג להחזיקו.
שני אנשים כשרים פונים עם ספרי־התורה
למקום הש"ץ (המצטרף לבית־הדין) .עומדים עם
ספרי־התורה בסמוך לו ,ואין מקיפים את הבימה,
ואין עומדים איתם על הבימה.
מתחילים" :ה' מלך ,תגל הארץ".
"על דעת המקום ...בישיבה של מעלה" צריך
הש"ץ (בלבד) לומר בקול נמוך ,אך באופן
שהעומדים סביבו ,שהם בית־דין ,ישמעו.29
פסוק "אור זרוע" — פעם אחת ,ובקול רם.

אכילה ביום־הכיפורים
מי שצריך לאכול ביום־הכיפורים ,31אינו מקדש
ואינו צריך לבצוע על לחם־משנה .אבל אומר
בברכת המזון 'יעלה ויבוא' ,ואומר" :ביום־
הכיפורים הזה ,ביום סליחת העון הזה ,ביום מקרא
קודש הזה".32

שיעורי (כמויות וזמני) אכילה
לחולה וכו' ביום־הכיפורים

כל־נדרי
גם הקהל אומר זאת בלחש (אך באופן שיישמע
לעומדים בסמוך) ,עם הש"ץ.
"ויאמר ה' סלחתי כדברך" — אומר הקהל ג'
פעמים ואחר־כך הש"ץ ג' פעמים.
הש"ץ מברך 'שהחיינו' בקול רם ,והקהל מברך
כל אחד לעצמו בלחש ,וייזהרו לסיים קודם
שיסיים הש"ץ כדי שיוכלו לענות אמן אחר ברכתו.
יש להכריז בבית־הכנסת ,שמי שבירכו 'שהחיינו'
בשעת הדלקת הנרות — לא יברכוה עתה.
מחזירים את ספרי־התורה וסוגרים הארון.

שיעור אכילה —  30סמ"ק מוצק (נפח קופסת
גפרורים רגילה).
שיעור שתיה — כ 40-גרם/סמ"ק נוזל.
אכילה ושתיה אינן מצטרפות.
ממתינים בין כמות לכמות  9דקות ,ואם אי־
אפשר — לפחות  7או  6דקות.
מאחר ו 30-סמ"ק אינם  30גרם ,הרי ממוצע־
הצפיפות בלחם לבן הוא  12( 0.4גרם) ,בלחם
אחיד  18( 0.6גרם) ,וניתן ורצוי לדחוס את הלחם
וכד' בתוך כלי־המדידה ככל האפשר .בפירות
וירקות המשקל שווה בערך לנפח.

תפילת ערבית
"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" — אומרים
בקול רם.
אחר עלינו — קדיש יתום ,ארבעה מזמורי תהילים
א־ד (באמירת שמות הוי"ה שבהם ,מכוונים
שניקוד כל שם הוא כמו בתיבת 'בברית' ,כנדפס
במחזור) ,קדיש יתום .כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
הנהיג לומר אחר־כך את כל התהילים (והתחילו
שוב מתחילתו).
לעניין לימוד מסכת יומא ביום־הכיפורים ,כתב
הרבי "אבל לא ראיתי שרבים נוהגים כן .ולולי
דמסתפינא לומר — אפילו לא מספר ניכר כלל.
ובדבר הרגיל ונעשה בפרסום' ,לא ראינו' — ראיה".

אכילה ושתיה של קטנים
מחנכים את הילדים (בנים ובנות) — הבריאים
 30ספר־המנהגים עמ'  .54משמעות 'קודם השינה' (ולא 'קודם
קריאת־שמע שעל המטה') היא ,לכאורה ,בזמן הקרוב ביותר
לשינה (לפי נוסח אדמוה"ז שאין מפסיקין במאומה בין ברכת
'המפיל' לשינה) .ובמחזוה"ש ,הוצאת קה"ת כפר־חב"ד ,ימי
הסליחות תשמ"ז ושלאח"ז ,נדפסו המזמורים הללו לפני ברכת
'המפיל'.
 31לעניין שיעורי (כמויות וזמני) אכילה לחולה וכו' ביום־
הכיפורים — ראה 'שיעור מקווה' עמ' קפא .מדות ושיעורי תורה
עמ' רמט.
 32שו"ע אדמוה"ז סי' קפח סי"א; תרי"ח סי"ח (בשער־הכולל
פל"ד ס"ט כ' שבסידורו פסק שלא לומר זאת ,אבל בפסקי
הסידור אות קפה נחלק עליו) .ואם שכח לומר 'יעלה ויבוא',
ונזכר אחר שסיים ברכת 'בונה ירושלים' — לא יחזור (קיצשו"ע
סי' קלג סי"ח .משנ"ב סו"ס זה).

קריאת־שמע שעל המיטה
 29קובץ יגדיל־תורה (נ.י ).גיליון ב עמ' נב בשם הרבי.
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קוראים בתורה ,חוץ מן המפטיר ,בניגון המיוחד
לימים הנוראים ,וכן גם באמירת 'ויעזור' ,קריאת
העולים לתורה ,ברכות התורה ,ו'מי שבירך'.
בהזכרת נשמות אומרים "בן/בת פלונית".36
מי שיש לו אב ואם — יוצא מבית־הכנסת בזמן
אבל (רח"ל) בשנה הראשונה למות
הזכרת נשמותֵ .
אביו או אימו ,נשאר בבית־הכנסת ,אך אינו אומר
'יזכור' .37אחר־כך אומרים "אב הרחמים" .גם מי
שאינו מזכיר נשמות יאמר "אב הרחמים".38
אם יש מילה בבית־הכנסת ,מלים קודם 'אשרי'.
ומברכים על הכוס ומטעימים לתינוק הנימול,
חוץ ממה שנותנים לו לטעום כשאומרים "בדמייך
חיי" .אם המילה מחוץ לבית־הכנסת — יחזירו את
ספר־התורה לארון הקודש לפני שיוצאים.39
ונתנה תוקף( :הרבי עמד באמירת פיוט זה) הש"ץ
מתחיל ,והציבור אומר עד "את גזר דינם" .אחר־
כך הש"ץ אומר בקול מ"כבקרת" עד סוף הקטע,
והציבור מתחיל "בראש השנה" עד "ומי ירום" .אז
אומר הש"ץ בקול את כל הקטע ,ובסיימו אומרים
הציבור ולאחריהם הש"ץ בקול רם "ותשובה...
הגזירה" .שוב אומר הציבור "כי כשמך ...וכחלום
יעוף" ,והש"ץ אומר (או עכ"פ מסיים) את הקטע
בקול ,ואז אומרים הציבור ולאחריהם הש"ץ בקול
רם "ואתה הוא ...וקיים" ,ואז אומרים הציבור "אין
קצבה" עד גמירא כשהש"ץ מסיים את הקטע בקול
מתחיל הש"ץ "כתר".
מכינים מגבות וכדומה כדי לפורסן ,להפסיק
בין פני המשתחווים ב'עלינו' וב'והכוהנים' לבין

מגיל תשע והכחושים מגיל עשר — להתענות
לשעות .ובזמננו אין מדקדקים שיתענו בני שתים־
עשרה ובנות אחת־עשרה כל היום .מה שנהגו המון
העם לענות את התינוקות בליל יום־הכיפורים,
ואף כשצריכים לאכול מונעים זאת מהם — טעות
היא בידם.
ילדים הזקוקים לאכילה ביום הקדוש ,יש
להשגיח עליהם שלא יאכלו אכילה גסה ,ושיברכו
כדין.33

רחיצת ידיים
היוצא לבית־הכיסא בליל יום־הכיפורים אחר
התפילה ,ייגע במקומות המכוסים כדי שיצטרך
ליטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו ולברך "אשר
יצר" בידיים טהורות .אבל ביום ,דיי בכך שעשה
צרכיו (אף ל'קטנים') ,כדי ליטול כאמור ,מכיוון
שצריך להתפלל אחר־כך.

תפילת שחרית
ייטול ידיו רק עד סוף קשרי אצבעותיו .לאחר
שניגב ידיו ,מעביר המגבת על־גבי עיניו ,להעביר
מהן חבלי שינה .אם עיניו מלוכלכות ,מותר לרחצן
להעביר הלכלוך ולא יותר.
הכוהנים והלויים נוטלים ידיהם עד פרק הזרוע.34
אין מברכים "שעשה לי כל צרכי".
"כל מי שמכוון בעת התחלת 'אדון עולם' ,כתב ר'
יהודה חסיד ורב האי גאון ורב שרירא גאון' :ערב
אני בדבר שתפילתו נשמעת ,ואין שטן מקטרג על
תפילתו ,ואין לו שטן ופגע־רע בראש־השנה ויום־
הכיפורים בתפילתו ,ואויביו נופלין לפניו'".35
הרבי עמד באמירת הפיוטים 'האדרת והאמונה'
ו'לא־ל עורך דין' בחזרת הש"ץ.
בפתיחת הארון להוצאת ספר־תורה אומרים
שלוש פעמים י"ג מידות ,ואחר־כך "ריבונו של
עולם" ,ככתוב במחזור.

 36סידור 'תורה אור' עמ' ' ,259המלך במסיבו' ח"ב עמ' קסו.
כה"ח סי' רפד ס"ק לז ע"פ זוהר ח"א פד,א.
ב'ס' המאמרים  -קונטרסים' לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"א עמ'
וא"ו איתא ,שמזכירים ב'יזכור' גם נשמות של צדיקים .ומכאן
נהגו להזכיר (תחילה) את הרבי" ,וכן [את] רבותינו נשיאינו
שלפניו בנוגע לאלו שהכירו אותם ...שזהו ענין שפעולתו היא
עבור האומר ,אבל בהכרח לומר שענין זה נותן כח גם עבור אלו
שאותם מזכירים בנוסח דאמירת 'יזכור'"  -תורת מנחם כרך מו
עמ'  ,343וש"נ.
 37הוראת הרבי בחוברת 'תוכן עניינים' — לה"ק — גיליון נז ,חג
הסוכות תשכ"ה ,הובאה בשלימותה ב'אוצר' עמ' רכא־ב.
 38הוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע — 'המלך במסיבו' ח"ב
עמ' נח .ושם ,שפעם בשנת תש"י הורה הרבי למזכיר הרי"ל שי'
גרונר שיאמר זאת.
 39לוח כולל־חב"ד ,ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' תרכ"א ס"ה.

 33אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז עמ' ב.
 34לקו"ש ח"ט ס"ע  ,386ממט"א תרי"ג ס"ח (ובשו"ע אדה"ז
שם ס"ו ,שדין הלויים שווה לדין הכהנים).
גם בנטילת ידיים שחרית יטלו הכהנים עד פרק הזרוע (כדעת
הקיצור שו"ע סי' קלג ס"ז  -הוראת הרבי' ,אוצר' עמ' ריז .ומ"מ
ישובו ויטלו ידיהם לסירוגין במוצאי יוהכ"פ (לקו"ש שם).
 35ספר המאמרים תש"ג עמ' .11
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בנעילה אומרים "חתמנו" (בתפילה וב'אבינו
מלכנו' ,במקום "כתבנו")" ,וחתום" (במקום
"וכתוב")" ,ניזכר ונחתם" (במקום "ניזכר ונכתב").
אומרים "היום יפנה" גם אם כבר העריב היום.
בפיוט "ה' ה' — אזכרה אלקים ואהמיה" ,כמדומה
שאומרים י"ג מידות רק בפעם הראשונה (ולא
כפזמון בין בית לבית).
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נהג לומר "ואוצרך הטוב
לנו — תפתח" ,עם הפסק לפני תיבת "תפתח",
ו"לנו" נמשך למעלה.43
אין נשיאת כפיים ,אפילו עוד היום גדול.
באמצע קדיש תתקבל ,אחרי 'דאמירן בעלמא
ואמרו אמן' ,מנגנים 'מארש נפוליון' ,ואחר־כך
תוקעים תקיעה אחת.
מעיקר הדין ,מותר לתקוע אפילו בין השמשות.
אבל כמה פעמים אירע בבית־המדרש של כ"ק
אדמו"ר נשיא דורנו ,שהש"ץ סיים תפילת נעילה
לפני צאת הכוכבים ,והאריך כ"ק אדמו"ר בניגון
"אבינו מלכנו" וניגון מארש נפוליון עד צאת
הכוכבים .ומאחר שהמון העם סומכים על התקיעה
ומסיימים מיד אחריה את הצום ,יש להיזהר בכל
מקום שלא לתקוע לפני צאת הכוכבים.

הקרקע.
בשנים הראשונות ,עמד הרבי ב'סדר העבודה',
וישב רק לאמירת פיוט "כאוהל הנמתח".
"אתה כוננת" צריך הש"ץ לומר כך :להכריז
'אתה' ,להפסיק קימעא ,ואחר־כך להמשיך ולומר
"כוננת עולמך.40"...
"מה שאומרים בסדר עבודה' ...חטאו ,עוו,
פשעו ...בני־ישראל' — אנו מדמין עצמנו כאילו
אנחנו אותן 'בית־ישראל' ,ויפה עושים המכים על
ליבם כדרך שעושים באמירת 'אשמנו' ".
לאמירת 'והכהנים' עמד הרבי ממקומו (וכן
לקטעים נוספים ,גם בשנים שישב ברוב 'סדר
העבודה').
הוראת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לכ"ק אדמו"ר
נשיא דורנו :בכריעה — תחילה כריעה על
ברכיו וגודלי רגליו .אחר כך ,על גודלי ידיו,
וההשתחוואה (מתרומם מברכיו .במצחו מגיע עד
הרצפה ,ונשאר עומד על אצבעות רגליו וגודלי
ידיו).41
בין תפילת מוסף לתפילת מנחה מפסיקים ,אם
אפשר ,לכל הפחות שלושת רבעי שעה.42

תפילת מנחה

יום חמישי
י"א בתשרי

קריאת התורה במנחה — בנגינת הטעמים
הרגילה.
אין נשיאת כפיים במנחה ,והש"ץ אומר" :אלוקינו
ואלוקי אבותינו ,ברכנו."...

מוצאי יום־הכיפורים
כתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו" :המנהג 'שהש"ץ
במוצאי יום־הכיפורים צריך להיות מי שיש לו אב
ואם' — לא ראיתיו .ובבית־הכנסת כאן אין נוהגין
כן".44
תפילת ערבית והבדלה — בקיטל וטלית ,אבל
בכובע ,והטלית על הכתפיים.
מי ששכח ואמר 'המלך הקדוש' או 'המלך
המשפט' אינו חוזר ,אבל אם אמר 'זכרנו לחיים'
פוסק ומתחיל 'מלך עוזר' ,ואם כבר אמר "וכתבנו
בספר החיים" — גומר תפילתו ,ומתפלל שוב
בתורת נדבה.

תפילת נעילה
זמן תפילת 'נעילה' מתחיל כשהחמה בראש
האילנות ,היינו קרוב לתחילת השקיעה.
לפני 'אשרי' פותחים את הארון ,ונשאר פתוח עד
אחרי התקיעה.
בחצי קדיש שלפני תפילת נעילה ובקדיש
תתקבל שאחריה ,אומרים "לעילא ולעילא מכל".
 40סה"ש תש"ד עמ' .26-25
' 41רשימות' ד' עמ' ' — 10רשימות היומן' עמ' קסא ,וש"נ .וראה
'אוצר' עמ' קלב.
 42ספר־המנהגים עמ'  .59אדמו"ר מהורש"ב ואדמו"ר
מהוריי"צ למדו ביוהכ"פ את כל שיעוריהם הקבועים ,גם
השיעורים בנגלה ,אבל על לימוד משניות וגמ' מסכת יומא
ראה לעיל בפנים.

 43סה"מ תרפ"ז ס"ע כא .ובלקו"ד ח"א דף נט,א איתא מהאי־
טעמא לעשות אתנחתא אחר תיבת 'ואוצרך'.
 44אג"ק ח"ג עמ' רכ.
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אבנט ובסידור [אבל לאו־דווקא בטלית וקיטל],
ונכון לרחוץ את הפנים ולנעול נעליים לפני כן.
במוצאי יום־הכיפורים — סעודה חשובה .עריכתה
בהרחבה ממשיכה גשמיות על כל השנה .50טובלים
פרוסת המוציא בדבש ,אבל על השולחן שמים גם
מלח.
אין מברכים "שעשה לי כל צרכי" ,עד למחר
בברכות־השחר.

במוצאי יום־הכיפורים אומרים' :גוט יום־טוב'.
ובליובאוויטש ,באולם הקטן ,הכריזו זאת.45
"מי שכבה נרו ביום־הכיפורים ...תקנתו שידליקנו
שוב במוצאי יום־הכיפורים ולא יכבנו עוד אלא
יניחנו לדלוק עד גמירא ,וגם יקבל עליו שכל ימיו
לא יכבה נרו במוצאי יום־הכיפורים ,לא הוא ולא
אחר ,אלא יניחנו לדלוק עד גמירא".46
צום יום־הכיפורים הוא כ"ו שעות ,ויש להקל בזה
ולצום קצת יותר מכ"ה שעות.47
קודם הבדלה וקידוש לבנה צריך ליטול ידיו
שלוש פעמים לסירוגין עד פרק הזרוע ,כמו
נטילת ידיים שחרית ביום רגיל ,אבל בלי ברכה.
וגם הכוהנים ,שכבר נטלו ידיהם לנשיאת כפיים
עד פרק הזרוע ,אף אם נטלו אז לסירוגין ,צריכים
ליטול ידיהם כנ"ל.48

התעסקות בסוכה
הערב מתעסקים או על־כל־פנים מדברים על־
דבר עשיית הסוכה .ואמר הרבי" :רוב ישראל —
ואני בתוכם — אינם נזהרים בזה במעשה בפועל,
ויוצאים גם עתה ידי חובת העניין על־ידי דיבור
בזה".51
שנה אחת ראו שהרבי חוזר הביתה במוצאי יום־
הכיפורים ,ומיד בכניסתו לחדר ,עוד בטרם פשט
את הקיטל ,ניגש לארון הספרים ,הוציא משניות
מסכת סוכה ,והחל ללמוד דיני סוכה.
מחרת יום־הכיפורים נקרא "בשם השם" (ג־ט'ס
נאמען).
ָ
משכימים לבית־הכנסת.
אין מתענים עד אחר אסרו־חג .וחתן ביום חופתו
— בין יום־הכיפורים לחג הסוכות ,מתענה.

הבדלה
שׁש ַבת"
יין ,נר ,הבדלה .ומברכים דווקא על "נר ָ
(שדולק מערב יום־הכיפורים) .ואם אין נר חוץ
מזה שבבית־הכנסת ,ידליק נר אחר ממנו ויברך על
שׁש ַבת בביתו
שניהם .ובבית מדליק עוד נר מהנר ָ
ומברך על שניהם :49מדליקים אבוקה ,או מדליקים
נר ומקרבים את שלהבתו לנר ששבת ,ומברכים על
שניהם יחד.
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע היה מדייק (רק
בהבדלה זו) לעשות הבדלה בעצמו.
בכל השנה אין נותנים לאחר לשתות מהשיריים
של כוס הבדלה (אלא אם־כן בירכו עליו ברכת
המזון) ,מה שאין כן במוצאי יום־הכיפורים אפשר
לתת.
אחרי הבדלה מקדשים את הלבנה — בחגירת

בניית הסוכה
סיפר הרבי" :כ"ק מו"ח אדמו"ר [מהוריי"צ] וכן
אאמו"ר [הרה"ג והרה"ח המקובל ר' לוי־יצחק]
לא עסקו בעצמם בעשיית הסוכה" .אם כי מסופר
שהרבי השתתף בעצמו בבניית הסוכה בביתו ברח'
פרזידנט ,על־ידי זריקת כמה ענפים של סכך.
מכיוון ש"תשבו כעין תדורו" — צריכה להיות
לכל משפחה סוכה לעצמה ,בדוגמת מה שבכל
השנה היא גרה בדירה משלה .ובפרט שגם עשיית
הסוכה היא מצווה ,ובכיוצא בזה "מצווה בו יותר
מבשלוחו".
אין שום הידור שתהיה הסוכה מחוץ לבית

 45סה"ש תרצ"ז עמ' ( 155כאחד מ"המנהגים המקובלים ,שיש
להם יסוד").
 46שו"ע אדמוה"ז סי' תרי ס"ח.
 47אג"ק ח"י עמ' רצז (ע"פ המכתב המקורי ,הגרש המופיע
בו אחר תיבת "שלדידי" ,הוא טה"ד .וא"כ ,תיבה זו משמעה:
לדעת הרבי).
 48לצורך שלילת התפשטות הטומאה לאחר סור קדושת היום
— לקו"ש ח"ט עמ'  .386לפני קידוש לבנה — לוח כולל־חב"ד
(וכן הורה הרבי במוצאי ת"ב ,ס' משבחי רבי עמ'  .)151עושים
זאת רק כעת ,עם תום שעות הצום ,ולא לפני ערבית (וכיוון
שעסוקים בתפילה ,א"צ כלל ליטול ידיים אז).
 49שו"ע אדמוה"ז סי' תרכד ס"ה־ו.

 50לשמע־אוזן עמ'  145בשם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע .וראה
'אוצר' עמ' רנא.
 51סה"ש תש"נ ח"א עמ'  .41וראה 'רשימות' שם' .המלך
במסיבו' ח"א עמ' רנא ,ועוד.
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דווקא ,אלא אפשר להסיר את הגג ולהניח סכך.52
עושים את הדפנות אפילו לכתחילה גם מדברים
הפסולים לסכך .מנהגנו לעשות ארבע דפנות.53
מרבים בסכך .אדמו"ר הזקן היה מצווה על כך:
"סמיך יותר! עוד יותר סמיך!" .54וכדי "שיהיו
כוכבים נראים מתוכה" תוחבים מקל בעובי הסכך,
ליצור נקב שיוכלו לראותן בעדו[ 55המכסים את
הסוכה מפני הגשם בכיסוי פלסטי הצמוד לסכך
מעליו ,אם יש חלל טפח ביניהם ,או שהוא מתחתיו
אפילו אין ביניהם חלל טפח ,56ידאגו שיישאר
(מחוץ לחלק המגולל) טפח פרוס לפני החג ,כדי
שיהיו מותרים לפתוח את המכסה כשנכנסים
לסוכה בחג].
אין מנהגנו לעשות רצפה מיוחדת לסוכה.57
[אבל הבונים סוכתם בגינה ,ברור שחובתם להכין
לה ריצפה מיוחדת כדי שיוכלו לאכול בה בשבת
וביום־טוב ללא חשש השקיה].
אין מנהגנו בנוי סוכה ,לא תחת הסכך ולא
על הדפנות .צריך לבנות סוכה בביהכ"נ בשביל
אורחים" ,וכן מנהג ישראל".58
בסוכת ( 770ובשאר הסוכות שבשכונה) רגילים

לנהוג כבסוכת הרבי עצמו ,שהיה בה רק היופי
של הדפנות והסכך עצמם (והשתדלו להרבות
בזה) ותו לא.

ארבעת המינים
אין מדקדקים לשלם עבור ארבעת המינים קודם
החג דווקא.
קבלה בידינו מאדמו"ר הזקן ,להדר לברך
על אתרוג מקלבריה .גם בימינו ,שיש אתרוגים
משתילי קלבריה באה"ק ת"ו ,עדיין יש להשתדל
לברך על האתרוגים מקלבריה.59
מראה האתרוג צריך להיות צהוב (כמראה
שעווה) ,ולא כהמדקדקים שיהיה מקצתו ירוק.
לוקחים לולב שאין עליו כפופים (את הכפיפות
'קנעפלאך' ['כפתורים']).
ַ
מכנים בשם
כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ הקפיד שהשדרה תהיה
באמצע הלולב ממש ,ולא מן־הצד קצת; לולב
(קא ֶרע)
ישר; שאינו דק; ושעליו מחוברים בקליפה ָ
מאחורי השדרה .הקפדה זו האחרונה ידועה לנו
גם מהנהגת הרבי.
* רצוי לקנות לכל אחד מהבנים מגיל שש ומעלה
ארבעת המינים כשרים כהלכתם ,60ולפחות שבכל
בית ועכ"פ בכל קהילה תהיה ערכה של ד' המינים
מיוחדת לילדים (וכמובן שלאלה שלאחר הבר־
מצווה יהיו ארבעת המינים מהודרים).
* עורכים מגבית ומחלקים את 'צורכי החג' לחג־
הסוכות לאלו הנצרכים (בדומה ל'מעות חיטים'
לחג־הפסח) .וכן מחלקים ד' מינים (שצריכים
להיות 'לכם').

 52אג"ק חי"ב עמ' סו.
 53ספר המנהגים ,מנהגי חג הסוכות .וכן כל הכתוב להלן
בסתם נלקח משם.
' 54לשמע אזן' עמ' .20
' 55התוועדויות' תש"נ ח"א עמ' .164
 56כיסוי מעל הסכך ללא חלל טפח אינו נחשב לאוהל (עיין
שו"ע אדמוה"ז סי' תר"מ ס"י) ,אך מתחתיו אסור אפילו כשאין
חלל כלשהו ,כדעת ה'לבושי שרד' שם (שוע"ר שם ,ודלא כמ"ש
המשנה ־ברורה שם ס"ק כה בשם הפרי־מגדים).
 57ספר־המנהגים .אבל הבונים סוכתם בגינה ,חובתם להכין לה
רצפה מיוחדת ,לבל ייכשלו בהשקיה בשבת ויו"ט (ראה שו"ע
אדמוה"ז סי' שלו ס"ט).
 58לקוטי שיחות כ יט עמ'  ,289מתשובות הגאונים (למסכת
סוכה סנ"א־נ"ג) עיי"ש.

 59אג"ק חי"ג עמ' קי וחלק י' עמ' צה.
 60בערכה של הקטנים ,הם יַ קנו זה לזה ,בתנאי שהם מעל גיל
 .6בלית־ברירה ,יש לסמוך על כך שיברכו על לולב שאול ,אבל
אין לתת להם (במתנה ע"מ להחזיר) ערכה המיועדת לגדולים,
כי אז לא יוכל גדול שאחריהם לברך עליה.
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פקודת

בחרו בך!

יום

להקב"ה לא חסרים מלאכים שיוכלו לעופף בכנפיהם ,ללא צורך ב"כרטיס
טיסה" ...ואף־על־פי־כן בחר הקב"ה — "ובנו בחרת" — בחור מסויים או
אברך מסויים ביחד עם בני ביתו ,בתור "שליח" להביא את דבר ה' למקום
פלוני ,בהבטיחו" :יגעת ומצאת"!
...קבל ,אפוא ,את השליחות ,ובוודאי תצליח לקיים את הציווי "העמידו
תלמידים הרבה"" ,תלמידים" לשון רבים ,ובאופן ד"הרבה" ,על־ידי־זה
שכל אחד מהתלמידים יהי' בעצמו "משפיע" ויעמיד עוד תלמידים ,וגם הם
ייקראו התלמידים שלך!
(משיחת יום שמחת תורה ה'תשכ"ט  -תורך מנחם כרך נד עמ' )

לזכות
אנשי החסד הדגולים
הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,
בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש

