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הכתב והמכתב 
ב"ה, ערב שבת קדש, שבת תשובה תשי"א

ברוקלין, נ.י.
הרה"ח הוו"ח א"יא נו"מ וכו' מהרי"ד שי'

שלום וברכה:
בזה שלוח הקונטרס לשבת תשובה – יום הכפורים הבע"ל. 
יתאספו  אשר  טוב  ומה  סביבתו,  כל  את  בו  יזכה  ובודאי 

ויתקבצו כו'
שמבואר  הקונטרס  בהקדמת  המסומנים  במקומות  וראה 
בעלי  מעלת  עיקר  הוא  בה  )אשר  עילאה  תשובה  ענין  בהם 
תשובה כמ"ש באגה"ת ספ"ח( שהוא אסיפת וקיבוץ כל כחות 
כל  וקיבוץ  ג"כ אסיפת  הוא  אלו  ובימים  אנוש,  הנפש, תש"ב 
פרטי הקומה שלימה של בנ"י ראשיכם שבטיכם גו' עד שואב 
מימך, אשר ויהי בישורון מלך – בהתאסף ראשי עם יחד שבטי 

ישראל.
הנה  כי  הזה.  בזמן  ובפרט  עילאה,  תשובה  מעלת  וגדולה 
בזמן הסנהדרין חייבי מיתות ב"ד שעשו תשובה אין בית דין 
של מטה מוחלין להן, אבל עתה אשר רק דין ד' מיתות נשאר, 
מעלה  של  ב"ד  תשובה  עשה  אם   – מעלה  של  לב"ד  ונמסר 
יג, ב.  מוחלין לו, ואין שום רושם ממעשיו הראשונים )מכות 

ועייג"כ שו"ת נו"ב ]=נודע ביהודה[ מהדו"ק חאו"ח סל"ה(.
פלגא  על  אשר  חז"ל  הגבילו  הכפורים  יום  בכפרת  ואם 
ולא  עונש  המחוייב  אשר  אומרים  ויש  מכפר,  לא  דשיעורא 
חטא אין יום הכפורים פוטרו מן העונש )כריתות יח, ב. תוד"ה 

דחנקתי' שם ז, סע"א(.
הנה אין כל דבר עומד בפני בעלי תשובה.

ויהי רצון אשר תקויים בכל אחד ואחת מאתנו כולנו ברכת 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שהי' רגיל לברך את הנכנסים אליו 

בערב יוהכ"פ אחר חצות לבקש ברכתו:

התעוררות   ַא  מיט  זיין  מעורר  זָאל  אויבערשטער  דער 
]=שהקב"ה יעורר בהתעוררות[ תשובה אמתית מתוך פנימיות 

ונקודת הלב 
ונזכה לקיום היעוד: ישראל כיון שעושין תשובה

התעוררות תשובה אמיתית

מ י ד הן נגאלין.
המברך ומתברך לחתימה וגמר חתימה טובה

מנחם מענדל בן חנה שניאורסאהן
הפ"נ שלו קראתיו בער"ה ]=בערב ראש השנה[ על הציון 

ובר"ה בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.
וכו' מוהרד"ב שי'  מטובו לפ"ש ]=לפרוש שלום[ הרה"ג 
טובה[  חתימה  וגמרא  ]=לחתימה  לחוגמח"ט  צוקערמאן 

בגו"ר ]=בגשמיות ורוחניות[.

זמני השבוע

תאריך

זמןעלות השחר
ציצית 
ותפילין

זריחת 
החמה

סוף
זמן ק"ש

חצות 
היום 
והלילה

מנחה 
גדולה

שקיעת 
החמה

צאת 
הכוכבים 120 ד' 

לפני 
הזריחה

72 ד' 
לפני 

הזריחה
4.375.245.466.439.3112.2912.596.22.66.47ו', ה' בתשרי 

4.385.255.466.449.3112.2912.596.21.36.45ש"ק, ו' בתשרי 
4.395.265.476.449.3112.2912.596.20.16.44א', ז' בתשרי 
4.395.265.486.459.3112.2912.596.18.86.43ב', ח' בתשרי 
4.405.275.486.469.3212.2812.586.17.66.42ג', ט' בתשרי 
4.415.285.496.469.3212.2812.586.16.36.40ד', י' בתשרי 

4.415.285.506.479.3212.2812.586.15.16.39ה', י"א בתשרי 
4.425.295.506.489.3212.2712.576.13.96.38ו', י"ב בתשרי 



ראש השנה ויום 
כיפור – בכל יום ויום

 בימים הנוראים שלושה חלקים – ראש השנה, עשרת ימי תשובה 
ויום הכיפורים. גם בעבודת ה' בכל יום מחולקת לשלושה חלקים 
– עבודת התפלה, התעסקות בענייני העולם וקריאת שמע שעל 
המטה • אמירת ווידוי שייכת דווקא לימים שבין ראש השנה ליום 

הכיפורים • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו   

א
שבת שובה הוא אחד משבעת הימים שבין ראש 
השנה ליום הכיפורים, שבהם ישנם כל שבעת ימי 
בעשרת   – השבת.  ויום  החול  ימי  ששת  השבוע, 
ימי תשובה יכולים אמנם להיות שתי שבתות, אבל 
בשבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים 

יש שבת אחת, לא פחות ולא יותר.
ועניין זה מתאים עם המבואר בכתבי האריז"ל1 
נעשה  ליום הכיפורים  שבימים שבין ראש השנה 
שבין  ראשון  ביום  השנה:   ימי  כל  של  תיקון 
של  התיקון  נעשה  הכיפורים  ויום  השנה  ראש 
שני  ביום  וכן  השנה,  שבועות  שבכל  ראשון  יום 
וכו', ומזה מובן, שבימים שבין ראש השנה ליום 
השבוע  ימי  שבעת  כל  להיות  צריכים  הכיפורים 
צורך  אין  אבל  כולם;  את  לתקן  צריכים  שהרי   –
בימים נוספים, שהרי כבר נתתקנו כל ימי השבוע, 
וכיון שאין צורך – אין ימים נוספים, שהרי “ימים 
מה  “כל  חז"ל:  ובלשון  בהם"2,  אחד  ולו  יוצרו 
דבר  ברא  לא  בעולמו  הוא  ברוך  הקדוש  שברא 
ברוך  הקדוש  שברא  מה  “כל  כי  לבטלה"3,  אחד 
הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו"4, “בראשית – 

סידור  א(.  דרוש  )קודם  השנה  ראש  דרושי  הכוונות  שער   )1
האריז"ל )עשרת ימי תשובה(.

2( תהילים קלט, טז. ראה ליקוטי שיחות חלק ט"ז עמ' 273.
3( שבת עז, ב.

4( אבות סוף פרק ו.

בשביל ישראל ובשביל התורה"5
נכללים  גיסא,  מחד   – אלו  ימים  שבעה  והנה, 
עניין  שיש  מובן  שמזה  תשובה,  ימי  בעשרת  הם 
חילוק  גם  יש  גיסא,  ולאידך  בכולם;  משותף 
ביניהם, שהם שלושה גדרים שונים: ראש השנה, 

יום הכיפורים ושבעת הימים שביניהם.

ב
של  עניינים  תוכן  את  אפשר  בדרך  לבאר  ויש 

שלושת ימים אלו:
בשבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים 
פי  על  ואף  הווידוי.  עניין  יום  בעל  להיות  צריך 
אומרים  אין  אלו  ימים  שבשבעת  השבת  שביום 
יום השבת אינו ביום מיוחד משבעת  ווידוי, הרי 
ימים אלו, שהרי בכל שנה חל יום השבת ביום אחר 
משבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, 
ונמצא, שבנוגע לשבעת הימים ישנו עניין הווידוי 

בכל אחד מהם. 
מה שאין כן ראש השנה – אין בו אמירת ווידוי. 
התקיעות  בעת  בלחש"  “יתוודה  של  העניין  וגם 
עניין  שזהו  דיבורים6  בליקוטי  מבואר  הרי   –

הגעגועים וכו'.
ויום הכיפורים – אף שאומרים בו ווידוי, הרי זה 

5( פירוש רש"י ופירוש הרמב"ן ריש פרשת בראשית.
6( חלק א נא, ב. 
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עניין של יום טוב )כמבואר בשיחת כבוד קדושת 
כ"ק  אביו,  הנהגת  אודות  אדמו"ר7  וחמי  מורי 
אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, שבליל יום הכיפורים לא 

ועד שהשטן  כך(,  כל  ]=מתוח[  “אנגעצויגן"  היה 
של  העניין  גם  ישנו  ולכן  זה8;  ביום  מקטרג  אינו 
ומצב  במעמד  שנמצאים  כיון  קיטל,  לבישת 

בדוגמת המלאכים9.
והעניין בזה:

נמלך  ד"במי  העניין  עם  קשור  השנה  ראש 
הוא  זה  שעניין   – צדיקים"10  של  בנשמותיהם 
קודם בריאת העולם, אבל באופן שאצל הנשמות 
לא  כן  לא  שאם  העולם,  אודות  ידיעה  כבר  יש 
שייך שימלכו בהם אודות בריאת העולם, והיינו, 
ישראל(11  חוקרי  )בלשון  עלוליות  אצלם  שיש 

ואפשריות )בלשון הקבלה( על מציאות העולם.
כיון   – ווידוי  של  עניין  השנה  בראש  אין  ולכן 
שלא שייך אז עניין של חטא, שהרי מדובר אודות 
נשמותיהם של צדיקים, “ועמך כולם צדיקים"12, 
)קודם  העולם  מציאות  אודות  הידיעה  שגם  ועד 
מילואו  על  ש"עולם  כפי  היא  בפועל(  שנברא 
עניין  להיות  צריך  כן  פי  על  אף  אבל  נברא"13; 

7( ראה תורת מנחם – רשימת היומן עמ' קסח.
8( יומא כ, רע"א.

9( ראה שלחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים סימן תר"י סעיף 
ט'.

10( בראשית רבה פ"ח, ז. רות רבה רפ"ב.
11( ראה גם תורת מנחם חלק מ"ח עמ' 129.

12( ישעיה ס, כא. וראה סנהדרין ריש פרק ‘חלק'.
13( ראה בראישת רבה פי"ב. פי"ג, ג. פי"ד, ז.

התשובה – בגלל עצם הידיעה אודות העולם.
המעלות  “שיר  הפסוק15  על  בזוהר14  וכדאיתא 
קודשא  דברא  “בשעתא  ה'",  קראתיך  ממעמקים 

אמליך  נש,  בר  למברי  בעי  עלמא  הוא  בריך 
. האי בר נש זמין הוא   . באורייתא, אמרה קמיה 
למחטא קמך וכו', אמר לה, וכי למגנא אתקרינא 
לא  “ועד  ומסיים:  אפים",  ארך  וחנון  רחום  א־ל 
ברא קודש אבריך הוא עלמא, ברא תשובה, אמר 
לה לתשובה, אנא בעינא למברי בר נש בעלמא, 
זמינא  יתובון לך מחוביהון, דתהוי  על מנת דכד 
שזהו  אלא  עלייהו";  ולכפרא  חוביהון  למשבק 

עניין התשובה כפי ש"קדמה לעולם"16.
ולאחרי זה באים שבע הימים שבין ראש השנה 
כנגד  ימי השבוע, שהם  – שבעת  ליום הכיפורים 
השביעי17,  ואלף  עלמא  דהוי  שנין  אלפי  שית 
)וזה העולם הוא  יותר – שבע שמיטות  ובכללות 

14( חלק ג סט, ב. וראה ד"ה שיר המעלות ממעמקים דשבת 
תשובה תש"ג )ספר המאמרים תש"ג עמ' 18 ואילך(. וראה גם 

ספר המאמרים תרפ"ט סוף עמוד 149.
ים ְקָראִתיְך ה'.  ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ַתח ׁשִ י ְיהּוָדה ּפָ תרגום: "ַרּבִ
רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ָרָצה ִלְברֹא  דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִנינּו, ּבְ ׁשָ
ה?!  ַהּזֶ ָהָאָדם  ִלְברֹא  ְרֶצה  ּתִ ְלָפָניו:  ָאְמָרה  ּתֹוָרה.  ּבַ ִנְמַלְך  ָאָדם. 
ה  ֲעׂשֶ יז ְלָפֶניְך. ִאם ּתַ ָעִתיד הּוא ַלֲחטֹא ְלָפֶניְך ְוָעִתיד הּוא ְלַהְרּגִ
אֹותֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ְלָפֶניְך,  ַלֲעמֹד  יּוַכל  ֹלא  ָהעֹוָלם  ֲהֵרי  יו,  ְכַמֲעׂשָ לֹו 
ִים?  ם ִנְקֵראִתי ֵא־ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ ָהִאיׁש. ָאַמר ָלּה: ְוִכי ְלִחּנָ
ָרא ְתׁשּוָבה. ָאַמר  רּוְך הּוא ֶאת ָהעֹוָלם, ּבָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ְוֶטֶרם ׁשֶ
ׁשּובּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ עֹוָלם, ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשּוָבה: ֲאִני רֹוֶצה ִלְברֹא ָאָדם ּבָ ָלּה ַלּתְ
ר  ּוְלַכּפֵ ֲחָטֵאיֶהם  ֶאת  ַלֲעּזֹב  ֲעִתיָדה  ְהִיי  ּתִ ׁשֶ ֵמֲחָטֵאיֶהם,  ָלְך 
ים  ֲאָנׁשִ ים, ּוְכׁשֶ ׁשּוָבה ְזִמיָנה ָלֲאָנׁשִ ָעה ַהּתְ ָעה ְוׁשָ ֲעֵליֶהם. ּוְבָכל ׁשָ
ְוהּוא  רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַלּקָ ָבה  ׁשָ ַהּזֹו  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֵמֲחָטֵאיֶהם,  ִבים  ׁשָ
ִמים, ְוָאָדם ִנְטָהר  ּשְׂ ם ִמְתּבַ יִנים ִנְכָנִעים, ְוֻכּלָ ר ַעל ַהּכֹל, ְוַהּדִ ְמַכּפֵ

ֵמֶחְטאֹו".
15( תהילים קל, א.

16( פסחים נד, א. ועוד.
17( ראה רמב"ן בראשית ב, ג.

יום הכיפורים – אף שאומרים בו ווידוי, הרי זה עניין של 
יום טוב, ועד שהשטן אינו מקטרג ביום זה, ולכן ישנו גם 
העניין של לבישת קיטל, כיון שנמצאים במעמד ומצב 

בדוגמת המלאכים
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שמיטה שניה18(. ומובן, שכאשר ישנה כבר מציאות 
סליחה  בקשת  של  עניין  להיות  צריך  אזי  העולם, 
ומחילה כו' )עניין הווידוי(, כי, עניין העולם, אפילו 
ולכן  העלם19,  לשון  כבר  זה  הרי  האצילות,  עולם 
בשם  ולא  אלוקות,  בשם  האצילות  עולם  נקרא 

“אלוקה"20.
יום הכיפורים, “שבת  ולאחרי שבעת הימים בא 
שבתון  ד"שבת  העניין  ישנו  גופא  )ובזה  שבתון"21 
היא לכם", ולמעלה מזה, “שבת שבתון הוא לכם"22, 
העולמים"23(  לחיי  ומנחה  ל"יום שכולו שבת  ועד 
אחד"25,  ד"יום  העניין  שזהו  במדרש24  כדאיתא   –
שהקדוש ברוך הוא “יחיד בעולמו"26, ועד ל"יחיד" 

שלמעלה מאחד27.

ג
יום  כל  בעבודת  גם  ישנם  אלו  דרגות  ושלושת 

ויום:
לבן  ד"וישכם  העניין  ישנו  היום  בהתחלת 
למעלה   – ביותר  נעלית  דרגא  שזוהי  בבוקר"28, 
מהעולם, על דרך עלה במחשבה כו'; ולא כטעות 
העולם29 שבהתחלת היום העבודה היא קשה יותר, 
ד"נשמה  העניין  יותר  נרגש  שאז  אדרבה,  אלא 

שנתת בי טהורה היא"30.
היום  במשך  העבודה  כללות  באה  זה  ולאחרי 
לבית  הכנסת  “מבית  ההליכה  לאחרי  שהרי   –
בהם  “הנהג  של  העניין  להיות  צריך  המדרש"31, 
העלם  בו  שיש  לעולם  לצאת  ארץ"32,  דרך  מנהג 

עמ'  תרפ"ד  המאמרים  ספר  ד.  נא,  שמות  אור  תורה  ראה   )18
רמח ואילך. וראה כם אגרות קודש חלק י"ד סוף עמ' שסב ואילך.
תרל"ז  )ספר המאמרים  ע"ו  פרק  תרל"ז  וככה  ראה המשך   )19

חלק ב סוף עמ' תקפא ואילך(.
20( שם פרק ע"ח )שם עמ' תקפה(.

21( אחרי טז, לא. אמור כג, לב.
22( ראה ליקוטי תורה נצבים נב, א.

23( תמיד בסופה.
24( בראשית רבה פ"ג, ח.

25( בראשית א, ה.
26( בראשית רבה שם. הובא בפירוש רש"י על הפסוק.

27( ראה תורה אור ואר אנה, ב. 
28( ויצא לב, א. וראה תורה אור סוף פרשת ויצא, ובכמה מקומות.

29( ראה גם ליקוטי תורה תבוא מג, סע"ב.
30( ברכת “אלוקי נשמה" )ברכות ס, ב(.

31( ברכות בסופה.
32( שם לה, ב.

אתה  כרחך  “על  חז"ל33  שאמרו  ]ועד  כו'  והסתר 
חי" )בכח ה"מפליא לעשות . . )ש(קושר דבר רוחני 
בדבר גשמי"34(, ויש צורך בזהירות גדולה כו'[, כדי 

לעשות לו דירה בתחתונים35, 
ולאחרי כן, בסוף עבודת היום, לאחרי שמשלים 
עבודתו ועורך חשבון צדק כו' – אזי נעשה העניין 
ד"בידך אפקיד רוחי"36, ועל זה נאמר “ברוך אתה 
בצאתך"37, באופן של הוספה מרובה לגבי המעמד 
עניין  ישנו  ואז  בבואך",  אתה  “ברוך  של  ומצב 
בלא  נשמה  של  ומצב  מעמד  כמו  )שזהו  השינה 
גוף(, אשר, על פי המבואר בספרים38 הרי זה עניין 
נעלה בעבודת ה', ועל ידי זה באים למעלה גדולה 

יותר39.
הוא  היום  בתחילת  ומצב  שהמעמד  ונמצא 
היום  כל  במשך  העבודה  השנה;  ראש  בדוגמת 
היא בדוגמת שבעת הימים שבין ראש השנה ליום 
יום  בדוגמת  היא  היום  עבודת  וגמר  הכיפורים, 

הכיפורים.

ד 
)“שבת  הכיפורים  יום  של  להוסיף שהעניין  ויש 
נעשית  )שבו  ושבת,  שבת  בכל  גם  ישנו  שבתון"( 
שלימות העבודה – “ויכולו"40 – של כל ימי השבוע, 
ובאופן ש"נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה 
עניין  שזהו  היום,  חצות  לאחרי   – בראשית"41( 

“רעווא דרעווין"42.
ו"מניה מתברכין כולהו יומין"43, כל ימי השבוע, 
לעבודה  יוצאים  כאשר  שגם   – השנה  ימי  וכל 

בעולם, יהיה כח לברר את העולם כו'.
שמאירים  הרחמים  מדות  י"ג  עניין  גם  וזהו 
ו(יום  תשובה  ימי  בעשרת  ובפרט  אלול,  ב)חודש 

33( אבות סוף פרק ד.
34( רמ"א אורח חיים סימן ו סוף סעיף א. 

35( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. ועוד.
36( תהלים לא, ו.

37( תבוא כח, ו.
38( ספרי עבודה ובפרט ספרי קבלה.

39( ראה גם התוועדויות תש"נ חלק ד עמ' 90 ואילך. תשנ"ב חלק 
ב' עמ' 125 ואילך. 
40( בראשית ב, א.

41( שבת קיט, ריש ע"ב.
42( ראה המשך תרס"ו עמ' תקמב ואילך.

43( זוהר חלק ב סג, ב. פח, א.
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פעמים(,  )שתי  הוי'"  מ"הוי'  החל  הכיפורים44, 
ופסיק טעמא בגוויהו45, אחד קודם שיחטא ואחד 
לפעול  בכוחו  יהיה  אז  שגם   - שיחטא46  לאחרי 

ולברר כו'.
העניינים,  בכל  הרחבה  גם  נמשכת  זה  ידי  ועל 

44( אה ליקוטי תורה האזינו עח, ג.
45( זוהר חלק ג קלח, א.

46( ראש השנה יז, ב. הובא בפירוש רש"י על התורה תשא לד, ו.

כל  על  טובה  חתימה  וגמר  חתימה  מברכת  החל 
בריבוי  ה'  ברכת  שתומשך  ובאופן  כולה,  השנה 
לעבודה  בנוגע  ואור,  ומוסיף  הלוך  גדול  ושפע 
בגשמיות,  גם  השפע  יומשך  ידה  ועל  הרוחנית, 
ואחד  אחד  לכל  המצטרך  בכל  דמיטב  מילי  בכל 

מנפש ועד בשר.

ה'תשכ"ט.  תשרי  וא"ו  שובה,  שבת  וילך,  ש"פ  )משיחת 
תורת מנחם כרך נד עמ' 29(

אדמו"ר  בנו  את  הזקן  אדמו"ר  פעם  שאל 
א(  הנוראים מורכבים משלושה חלקים:  הימים 
ראש השנה. ב( יום הכיפורים. ג( שבעת הימים 

שביניהם.
לאמירת  בנוגע  הבדל  קיים  אלה  בין שלושת 

ווידוי:  בראש השנה אין אומרים ווידוי.
בעשרת ימי תשובה צריך לומר ווידוי בכל יום 

)מלבד יום השבת(.
ביום הכיפורים אמנם אומרים ווידוי, אך מכל 
מזו  יותר  מעודנת  ווידוי  אמירת  זוהי  מקום, 
יום  שהרי  הקודמים.  הימים  בשבעת  שהייתה 
הכיפורים נחשב ל'יום טוב', וביום זה בני ישראל 
שרויים במעמד מיוחד, בדומה למלאכים, ואינם 

שייכים לחטאים. 
והביאור בזה:

והוא  מאחר  ווידוי  אומרים  אין  השנה  בראש 
לא  העולם, שמציאותו  בריאת  קודם  עם  קשור 

תפסה מקום, אף שכבר עלתה במחשבה.
יום זה קשור יותר עם נשמותיהם של ישראל, 
של  בנשמותיהן   – נמלך?  “במי  חז"ל:  כמאמר 
צדיקים". זה יום נעלה כל כך, עד שאין הוא שייך 
לענייני חטא ותיקוני חטאים, ולפיכך אין אומרים 

בו ווידוי. 
ליום  השנה  ראש  שבין  הימים  בשבעת 
מכוונים  שהם  מפני  ווידוי,  אומרים  הכיפורים 
שנין  אלפי  וכנגד שית  ימי השבוע  כנגד שבעת 

העולם  מציאות  השביעי.  ואלף  עלמא  דהוי 
נרגשת, ויש לתקן עניינים בלתי רצויים הנובעים 

מההעלם וההסתר השוררים בעולם.
יום הכיפורים מורה על מצב בו ניכרת ונרגשת 
מציאותו של הקדוש־ברוך־הוא. במדרש מבואר, 
שעל יום הכיפורים נאמר “יום אחד" – שהקב"ה 
בתיקון  צורך  עוד  אין  משכך,  בעולמו".  “יחיד 

עניינים בלתי רצויים ואין צורך בווידוי.
לשלושה  מחולקת  יום  שבכל  ה'  עבודת 
חלקים הדומים לשלושת חלקי הימים הנוראים:

מטרדות  האדם  מרומם  הבוקר  בשעות  א( 
העולם,  כלשון הברכה: “נשמה שנתת בי טהורה 
היא". זמן זה מוקדש לתפילה וללימוד  – “מבית 
הכנסת לבית המדרש" – מתוך מנוחה. זהו ‘ראש 

השנה' שבכל יום.
בהמשך עוסק האדם בענייני העולם – “הנהג 
עם  להתעמת  ונדרש  ארץ",  דרך  מנהג  בהם 
ולזככן.  עליהם  לגבור  וטרדותיו,  העולם  הנחות 

אלו עשרת ימי תשובה שבכל יום.
בלילה, בעת קריאת שמע שעל המטה, מכריז 
מתעלה  בשנתו  רוחי".  אפקיד  “בידך  האדם: 
הנשמה לבחינת נשמה בלא גוף, ועבודת כל היום 
בצאתך".  אתה  “ברוך  בבחינת  מתברכת  כולו 
לאחר ריבוי העבודה במהלך היום כולו, מתוגמל 
 – תחילתו  על  המרובה  ברכה,  בתוספת  האדם 

“ברוך אתה בבואך". זהו יום כיפור שבכל יום.

סיכום
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 גאולה ותשובה 
באין־ערוך

ההכרח לפסק־דין ש"ישראל עושין תשובה ומיד הן נגאלין"
ענייני התורה ומצוותיה מצד עצמם – הרי אף שבתורה נאמר “ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים", וכן 
במצוות נאמר “רחבה מצוותך מאד", מכל מקום, כפי שניתנו למטה הרי הם במדידה והגבלה, וכמו שכתב 
רבינו בתניא בכמה מקומות שענייני התורה ומצות ניתנו באופן של מדידה והגבלה, ועד שנקרא גם בשם 
“צמצום", וכמאמר רז"ל “צמצם שכינתו בין בדי הארון", היינו, שהתחלת נתינת התורה )עניין הארון( הוא 

באופן שנקרא בשם “צמצום".
אמנם ישנו עניין מיוחד שפועל בעל תשובה – יציאה ממדידות והגבלות:

עבודתו של בעל תשובה היא באופן שפורש מכל העניינים שלפני זה ומשנה את עצמו שלא בערך כלל, 
שהרי לפני זה היתה הנהגתו היפך רצון הבורא, ועתה מעמיד עצמו במעמד ומצב של קיום רצון הבורא, 
שזהו ריחוק שלא בערך, מהיפך הקדושה לקדושה. כך, שאין זה בגדרים של מטה ומעלה, קצר ורחב כו', 

להיותם עניינים הפכיים שלא בערך: תכלית הנפילה למטה ותכלית העילוי.
ומטעם זה גדלה מעלתו של בעל תשובה, כפי שמאריך הרמב"ם בהלכות תשובה ש"אהוב ונחמד הוא 

וכו'" – כיון שצריך לפרוש מכל העניינים הקודמים ולשנות את עצמו לגמרי.
ועל זה “בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת":

כיון שעבודתו של בעל תשובה היא באופן של אין ערוך – מגיע לו בשכרו שיוציאו אותו ממדידה והגבלה, 
שהרי מדתו של הקב"ה היא מדה כנגד מדה.

ולכן “קונה עולמו בשעה אחת" – שבשעה אחת יכול לקנות את כל העניינים, אשר, מצד הסדר הרגיל 
בכל  אבל  של קדושה,  והגבלה  מדידה  )אמנה  והגבלה  מדידה  של  באופן  תורה  האדםעל־פי  בעבודת 
זאת מדידה והגבלה(, באים אליהם רק על־ידי הליכה מדרגא לדרגא, ממקום למקום ומזמן לזמן, במשך 

כמה וכמה שנים.
וזהו גם מה שכתב הרמב"ם בנוגע לגאולה העתידה – “הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה . . 

ומיד הן נגאלין":
אילו היתה הגאולה באה על־ידי עבודה שהיא באופן של הליכה מדרגא לדרגא, “מחיל אל חיל", אזי היתה 

גם הגאולה באופן כזה, מדרגא לדרגא;
אבל, כיון שהגאולה באה על־ידי זה שישראל עושין תשובה ]שהרי הפלוגתא בין ר' אליעזר ור' יהושע 
היא רק בנוגע לדרך שעל־ידה תהיה התשובה, אבל לכולי עלמא תבוא הגאולה על־ידי התשובה[, שעצם 

ענינה הוא מן הקצה אל הקצה –
לכן תהיה גם הגאולה באופן כזה – ש"מיד הן נגאלין": מחושך כפול ומכופל של גלות באופן של ירידה 
מדרגא לדרגא, ש"בכל יום ויום מרובה כו' משל חבירו", לגאולה שהיא בעילוי שלא בערך לגבי כל הגאולות 

שהיו עד עתה, להיותה גאולה שאין אחריה גלות, שלכן יאמרו “שיר חדש", לשון זכר.

)‘תורת מנחם – התוועדויות' תש"כ כרך א )כז(, עמ' 40-42(

משיח וגאולה
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אתרוגי קלברייה 
לארץ הקודש

מאז ומתמיד הידרו אנ"ש לברך בסוכות על אתרוגי קלברייה, אך לא 
תמיד עלה הדבר בידיהם • ברשימה שלפנינו אנו מתוודעים למאמץ 
המיוחד שנעשה על־ידי אנ"ש בארצנו הקדושה, כבר בשנת תשי"ז, 
להשיג כמות נכבדה של אתרוגי קלברייה • מתוך המסמכים שלהלן אנו 
למדים גם על מעורבות הרבי בנושא • על השימוש באתרוגי קלבריה 
 • החדר'  ‘מתוך  דברים  מגלה  אלטיין  הרב   • בארץ־ישראל  ונטיעתם 

החלפת איגרות תורניות עם הרב עלבערג על קציצת לולב ואתרוג

בחג  לברך  חב"ד  חסידי  התאמצו  ומקדם  מאז 
דבריו  בגלל  זאת  קלברייה.  אתרוגי  על  הסוכות 
הידועים של רבנו הזקן ולפיהם, כשציווה הקב"ה 
וגו'",  הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  “ולקחתם 
לקלברייה  עמו  וטס  ענן  על  רבנו  משה  התיישב 

שבאיטליה, להביא משם אתרוג.
היה הראשון  ז"ל  דז'ייקובסון  ישראל  ר'  הרה"ח 
כדור  ל'חצי  מקלברייה  אתרוגים  להביא  שזכה 

התחתון' )ארצות־הברית(.
החלו  כבר  קלברייה  אתרוגי  להשיג  המאמצים 
ואולם  הרבי.  של  לנשיאותו  הראשונות  בשנים 
להשיג  הצליחו  ממש  בודדים  רק  שנים  באותן 
אתרוגי קלברייה, בעזרת נוסעים פרטיים לאיטליה. 
בשנת תשי"ז נעשה לראשונה מאמץ רשמי לארגן 
אספקה גדולה של אתרוגי קלברייה לארץ הקודש. 
שמואל־זאנוויל  הד"ר  אל  לפנות  אז  הציע  הרבי 
בארה"ב  אז  ששהה  דת,  לענייני  מהמשרד  כהנא, 
)השווה:  ב'יחידות'  הרבי  אצל  בקיץ  ביקר  ואף 
אגרות־קודש, כרך טו, עמ' שכא - “בביקורו כאן"(.
דז'ייקובסון  להלן שלושה מכתבים ששיגר הרב 
לארץ באותו נושא, ובהם הוא מספר על ההוראות 

שקיבל מהרבי בנידון.

להתדבר עם ד"ר כהנא
המכתב הראשון:

ב"ה יום א', פרשת פנחס תשטו"ב, ברוקלין
כבוד ידידינו הרבנים ווח"ה ]=וותיקים וחסידים 
באה"ק  אגודת־חסידי־חב"ד  מנהלי  וכו'  הרבנים[ 

יחי'
שלום וברכה

כ"ק  עם  לדבר  שהתחלתי  שבועות  איזה  זה 
נסיעתי בעזהי"ת  סידור  אדמו"ר שליט"א על־דבר 
קלבריא,  אתרוגי  קצירת  על־דבר  לאיטליא  צלחה 
ואמר לי כ"ק אדמו"ר שליט"א להתדבר עם אנ"ש 
קלבריא  אתרוגי  הזמנתם  על־דבר  המדינות  בכל 
וכשהגיע  במועדו.  מקום  לכל  לשלוח  אוכל  למען 
עניין ארץ־הקודש היתה הוראת עצת כבוד קדושת 
אדמו"ר שליט"א להתדבר עם ד"ר כהנא המתגורר 
)=רשמי(  אופיציאלי  רשיון  על־דבר  בפה,  כעת 
קלבריא,  אתרוגי  להכניס  באה"ק  מהממשלה 
יגיע להמדינה  ושמוכן הנני לשלם מכס למען לא 
הפסד מזה. הייתי אצל האחרון ואמר לי שזהו דבר 
חדש אצלו - הידור לקחת לברכה אתרוגי קלבריא 
דווקא, ואחרי אשר הסברתי לו אז אמר לי, ראשית, 
ואז  מכם.  דרישה  להיות  שצריך  דבר  זהו  הלא 
ומהרב  שליט"א  אדמו"ר  מכ"ק  העניין  כשיאושר 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצי רבי
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הערצאג אז ישתדל בזה מהמשרד שלו. גם סיפרתי 
לו שכבר נטעו בארץ מאילני קלבריא באופן שזהו 
הבטיח  שלא  אף  ערלה,  שני  ג'  על־דבר  שאלה 
בעזרת  בנקל  יהיה  שזה  הבנתי  וכו'  בפירוש  לי 
כ"ק  אצל  הייתי  העבר  ה'  ביום  לסדר.  יתברך  ה' 
אדמו"ר שליט"א וסיפרתי לו את אשר דברתי עם 
ד"ר כהנא, ואמר לי כ"ק אדמו"ר שליט"א שאכתוב 
יסדרו בטח  והם  זה לאגודת־חסידי־חב"ד באה"ק 
עמו  להתראות  עליי  כהנא  ד"ר  עם  אי"ה.  הכל 
שנית. בטח בימים אלו אתראה עמו, אבל אני כותב 
ולהביאו  העניין  את  תמשיכו  למען  מהמצב  לכם 
לו  אמרתי  אני  יתברך.  ה'  בעזרת  טוב  גמר  לידי 
קלבריא,  אתרוגים  חמישים  סך  לערך  שדרוש 
ואי"ה  שתבקשו  הסכום  את  לי  תודיעו  ואתם 
כשיסודר אשלח לכם את האתרוגים ועל־דבר יתר 
הפרטים נתדבר בעזרת ה' יתברך, ולעת־עתה רוח 
]=אייתי רוח[ והנני ידידם דורש שלומכם, מצפה 

לתשובתם ישראל דזשייקובסאן.
בברכת חג שמח.

“ממש הצלת נפשות"
להלן המכתב השני של הרב ג'ייקובסון, בעניין 

אתרוגי קלברייה לאנ"ש בארץ:
תשטו"ב,  מנחם־אב  ראש־חודש  ב'  יום  ב"ה 

ברוקלין
וותיקים  הנכבדים  היקרים  ידידינו  כבוד  אל 
מנהל  הנכבדים  הרבנים  ויראי־אלוקים  וחסידים 

וראשי אגודת־חסידי־חב"ד באה"ק תובב"א יצ"ו
שלום וברכה.

על־דבר  מהם  מענה  עדיין  קיבלתי  שלא  אף 
מכתבי אליהם אודות האתרוגים, הנני בא אליהם 

במכתבי זה:
באה"ק,  כבר  נמצא  כהנא  ש.ז.  שד"ר  היות  א( 
וכופל הנני דברי כ"ק אדמו"ר שליט"א שאתדבר 
עם מר כהנא שיותן רשות להביא לאה"ק כחמישים 
אתרוגים מקלבריא, ותשובתו אליי היתה שצריכים 
עצתו  ועל־פי  דבר־זה  על  לפנות  דאה"ק  אנ"ש 

כתבתי אליהם.
אני שלחתי לד"ר כהנא הקונטרס שנמצא בהם 
על־דבר מנהגי חב"ד בזמנים ומועדים שונים, אבל 
עיקר מטרת מכתבי זה הוא, היות שבהיותי אשתקד 
בעיר רומא פנו אליי אחדים ממנהיגי העיר לשלוח 

להם שוחט ובודק ומוכנים הם לשלם מאה דולרים 
ממש  נפשות  הצלת  שממש  מה  ולבד  לשבוע 
מאיסורים חמורים של נבילות וטריפות חס־ושלום 
ויהדות  לתורה  נפשות  להצלת  נרחב  שדה  וגם 
בכלל, הנה נוסף על זה זהו מקום מרכזי אשר דרך 
שם עוברים לאה"ק מארצה"ב ויתר המדינות, ולפי 
מי  נמצא  היה  לו  הרבה  תועלת  מביא  היה  דעתי 
מאנ"ש א מענטש ]=אדם[. דברתי עם כ"ק אדמו"ר 
שליט"א ושאלני את מי אני חושב להציע ופשוט 
לא היה מי להציע ורק אני חושב שמארץ־הקודש 
יוכל להימצא מי שיתרצה על־זה. על־כן אבקשם 
להשיב  ותוכל  בהקדם.  ולהודיעני  בזה  להתיישב 
תשובה לאיטליא על כתובת הרב מ. פערלאוו אם 
תמצא מי שיתרצה ויהיה מסוגל לזה. עלינו לדעת 
יהיה  אחוזים  במאה  המסוגל  נמצא  לא  אם  שגם 
מאנ"ש  שיהיה  רק  מזה  פחות  מעט  אם  גם  טוב 

והסתגלות במידה ידועה.
י"ד  עקב,  פרשת  א'  ביום  אי"ה  מפה  נוסע  אני 

מנחם־אב הבא עלינו לטובה ולתשובתם אחכה
הדורש שלומם ומברכם
ישראל דזשייקובסאהן

“להודיעני תיכף באווירון"
והנה המכתב השלישי:

ב"ה, יום ה' פרשת עקב תשטו"ב, דיאמאנטי
כבוד מנהל אגודת־חסידי־חב"ד באה"ק יצ"ו

שלום וברכה.
מכתבי  על  מכם  תשובה  לקבל  הספקתי  לא 
הבאה  רישיון  בקשת  בדבר  לכם  כתבתי  אשר 
לאה"ק אתרוגי קלבריא אשר על־פי עצת קודשו 
כהנא  ד"ר  עם  דיברתי  אדמו"ר שליט"א  כ"ק  של 
לכם מההתדברות עמו  והודעתי  ממשרד הדתות 
אשר עליכם היה לפנות אליו ועל־כן היות שבאתי 
אבל  האתרוגים,  לקצירת  בפה,  ואשתאה  הנה 
כמובן זמן לא־רב - אני חושב שעד יום א', פרשת 
להודיעני  תשתדלו  על־כן   - היותר  לכל  שופטים 
תיכף באווירון איך הוא מהלך הדבר, אם יש לקוות 
שתפעלו בקשתכם ותשיבו לי לפי הכתובת אשר 

מעבר למעטפה. המחכה לתשבותכם התכופה,
ישראל דזשייקובסאן
פ"ש לכל אנ"ש הנ"ל.
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“ורובם ככולם בלופרים"...
בא' דראש־חודש אלול תשי"ז כותב הרב אליעזר 
שלושת  על  תשובה  מכתב  ג'ייקובסון  לרב  קרסיק 
אני  אגודת־חב"ד  )“בשם  בארץ  לאגו"ח  איגרותיו 
מאחל לך הצלחה בכל עבודתך, ובברכת שנה טובה 

ומתוקה"(:
אחדשה"ט,

הגשנו  גם  קיבלנו.  במספר(  )שלושה  מכתביך 
לו  והזכרנו  כהנא  לה'  הדתות  למשרד  בקשה 
לתשובה  אפילו  זכינו  ולא  לך  שהבטיח  הבטחתו 
כי  לזה,  בידו לעזור  יש בכלל  עדיין. מסופקני אם 
דבר זה תלוי לא במשרדו כי אם במשרד החקלאות, 
של  מטעמים  לזה  רישיון  לתת  רוצים  לא  והמה 
וכדומה(.  תולעים  )מפני  דפה  הפרי־הדר  סיכון 
אבל כך הוא הדבר, כשהשליחים והשרים נמצאים 
בחו"ל מבטיחים הבטחות על ימין ושמאל וכשבאים 
כל  בטרחא  עצמם  להטריח  גם  רוצים  לא  הביתה 
דהוא לעזור ורובם ככולם בלופרים כפשוטו. הדרך 
שאנו רואים לעת עתה הוא לשלוח על־ידי אנשים 

פרטיים שנוסעים ]=לארץ הקודש[.
דורש,  שהנך  לאיטליא  ובודק  השוחט  בעניין 

אנחנו מתעניינים בזה.

 רישיון יבוא 
לחמישים אתרוגים

אגו"ח  של  )כנ"ל(  הרשמי  הפנייה  מכתב  להלן 
בארץ לד"ר כהנא:

לכבוד משרד הדתות
לד"ר כהנא

ירושלים
ב"ה, תל־אביב כ"ט תמוז תשי"ז

בא־כוח  אתך  דיבר  בארצה"ב  באחרונה  בהיותך 
אודות  מליובאוויטש  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  של 
אתרוגים  עשרות  כמה  של  יבוא  רישיון  קבלת 
גם  הוא  הקדושה.  לארצנו  איטליא  מקלברייא 
הסביר לך שזהו עניין מושרש אצל חסידי חב"ד עוד 
מימי אדמו"ר הזקן בעל התניא לברך בחג הסוכות 

על אתרוגים אלו.
והננו פונים בזה להר"ב ומבקשים לעזור לנו על־
ידי המלצה לקבל רישיון יבוא לחמישים אתרוגים 

הנ"ל.

ואנו מודים לכב' מראש
בכבוד רב

בשם אגו"ח
א. קרסיק

אחד האישים שזכה לשוחח עם הרבי על הבאת 
היה  לארץ־ישראל  שבאיטליה  מקלבריה  אתרוגים 
הרה"ח ר' דובער לודמיר ז"ל - מחניכי ישיבת ‘תורת 
אלתר  ר'  המשפיע  של  ממושפעיו  בחברון,  אמת' 
שימחוביץ ז"ל ומצאצאי רבנו הזקן. אף שנמנה עם 

חסידי בויאן היה הרב לודמיר מקורב מאוד לרבי.
מראשי  בסר,  יחזקאל  הרב  חתנו  סיפר  לימים 
ב'כפר  )פורסם  ישראל  בארצות־הברית  אגודת 

חב"ד'(:
ומדי  באתרוגים,  התעסק  לודמיר  הר"ד  “חותני 
שנה הרבי היה חוזר ושואל על כך: ‘נו, איך היתה 
העונה? איך היה הגידול?'. לאחר שחותני ענה, היה 

הרבי משיא לו עצות שונות בנושא.
“אין צורך לומר שחותני היה מביא לרבי אתרוגים 
מובחרים בכל ביקור. באחת ה'יחידויות' שאל חותני 
לא  והרבי  מברך,  הוא  אתרוג  איזה  על  הרבי  את 
רצה לומר לו - מסיבות מובנות. חותני אמר: ‘אני 
מבין שיש לרבי קבלה על אתרוגי יאנאווע', והרבי 
אתרוג  לקחת  אפשר  כי  ואמר  הוסיף  חותני  חייך. 
מאיטליה ולטעת אותו בארץ־ישראל ואז תהיינה בו 
כל המעלות. הרבי עודד רעיון זה והוסיף הנחיות 
שתהיה  כדי  לעשות  מה  לטעת,  מתי  לבצעו,  איך 
שנה פחות לעורלה. אחר־כך אכן אימצו את הרעיון 

ונטעו בכפר־חב"ד שתילים מיאנאווע".

בכל זאת “אינו דומה"
תשכ"ג  הסוכות  דחג  ב'  ליל  סעודת  במהלך 
)‘המלך במסיבו', כרך א, עמ' עו( נסובה השיחה על 

אתרוגי איטליה, והרבי התבטא:
גדל  האתרוג  אם  נפקא־מינה  שום  רואה  איני 
בארץ־ישראל,  מגרעיניו(  )ששתלו  או  באיטליה, 

ואדרבה, מכיוון שהוא מאותו מקור.
אין ודאות מוחלטת אם הדברים נאמרו כ"משנה 
סופית, משום שבאיגרת  וקביעת מסקנה  אחרונה" 
כותב   )390 עמ'  ט,  כרך  )לקוטי־שיחות,  בנושא 
ת"ו,  נטיעת שתילי קלבריה באה"ק  “אודות  הרבי: 
ורק  עצמם,  קלבריה  לאתרוגי  דומה  אינו  הנה... 
המדובר  ואולי  כו'".  דההרכבה  העניין  בזה  שסר 

בסעודת תשכ"ג נגע לעניין ההרכבה בלבד.
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 האתרוגים שהרבי
 בירך עליהם

יאנאווע  אתרוגי  את  ליקטנו  שנה  בכל  “כמו 
בזהירות יתרה כפי כל פרטי הוראות כ"ק אדמו"ר 
שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  מליובאוויטש  שליט"א 
ובסגנון  - כך  שלנו"  באתרוגים  משתמש  בעצמו 
בכל  לפרסם  אלטיין  מרדכי־דוב  הרב  נהג  דומה 
שנה לקראת חג הסוכות )שלל המודעות התפרסמו 

במדור זה בגיליון תקט עמ' 12-13(.
סיפורו המלא של הרב אלטיין )מרשימת הרה"ת 

משה־לוי־יצחק שיחי' לאופר(:
רק  הולכים  והיינו  לאיטליה  נוסעים  “היינו 
עוברים  בהם.  נגעה  לא  בני־אדם  שיד  לפרדסים 
העץ  שורשי  האם  רב  זמן  ובודקים  לעץ  מעץ 
בעקבות  הלכנו  אחרים.  לעצים  מתחברים  לא 
אינם  הם  שאכן  לוודא  לסיומם,  עד  השורשים 
מורכבים. על־פי הוראת הרבי, רק עץ שהיו עליו 
נקטף.   - מורכב  אינו  שהוא  כשרים  עדים  שני 
והרבי  אתרוגים  כארבעים־חמישים  לרבי  הבאנו 

היה בודק כל אתרוג.
ומעיין  מרכיבם  משקפיו,  את  נוטל  היה  “הרבי 
היה  לא  קטנות  שחורות  נקודות  על  באתרוגים, 
מקפיד )דלא כמנהג כמה שנוטלים זכוכית מגדלת 
ובודקים נקודות במגדלת שאינן נראות בעיני בני 

אדם(.
אתרוגים  כעשרים־שלושים  בוחר  היה  “הרבי 
מינים.  ד'  מהקודש  לקבל  שזכו  אלו  כל  בשביל 
פעם אמר לנו הרבי שאת האתרוגים שהוא בוחר - 

הוא בוחר כפי שבוחר לעצמו.
יישר־כוח'  גרויסען  ‘א  לנו  אומר  היה  “הרבי 
אתרוגים,  שני  עוד  היו  לרבי  גדול(.  )=יישר־כוח 
היינו  שאנו  האתרוגים  על  לברך  מקפיד  היה  אך 

מביאים, וכנראה רק עליהם היה מברך".

סיפורן של שתי איגרות
שתי איגרות תורניות, מיוחדות, של הרבי נכתבו 
‘הפרדס'  עורך  עלבערג,  שמחה  רבי  הגאון  אל 
ומעשה  בארצות־הברית.  אגודת־הרבנים  ומראשי 

שהיה, כך היה:
קרוב לסיום התוועדות יום שמחת־תורה תשל"ו 
תורה'  ב'כינוס  כהשתתפות  ביאור  הרבי  השמיע 
קציצת  בעניין  דן  הרבי  היום.  למחרת  שיתקיים 

האתרוג והלולב - אם יש לה גדר של מצווה.
הרב עלבערג, שהיה אורח קבוע ונואם ב'כינוסי 
התורה', שמע את ה'חזרה' של החוזר הרה"ח הרב 

יואל כהן, ומיהר לשגר לרבי מכתב שנפתח כך:
“ב"ה יום ה' נח תשל"ו

“הוד כבוד מרן הגה"ק מליובאוויטש שליט"א
“בשיחת־קודש, במוצאי יום־טוב של חג הסוכות 
פלפל  שליט"א  מרן  שכבוד  מה  שמעתי  דהשתא, 
בחכמה בדבר השאלה אם עשיית הסוכה היא מצווה 
הירושלמי..."  הזכיר  דבריו  ובתוך  בפני־עצמה, 
וביאורים  ב'חידושים  נדפס  בשלימותו  )המכתב 

בש"ס', כרך ב, עמ' שכו־שכז(.
מיהר הרבי להשיב  על־אף טרדותיו המרובות, 
על־כל־פנים  לבוא  הכבוד  מפני  )“ואמהר  לו 
)וברובה  בזה  ניתן  שצילומה  באיגרת  בקצרה"( 

בספר ‘חידושים וביאורים' הנ"ל, עמ' 3(.
הרב עלבערג מיהר להגיב על מכתבו של הרבי 
לו  השיב  והרבי  שכז־שכח(,  עמ'  שם  )פורסם 
יב,  כרך  בלקוטי־שיחות,  )פורסם  ארוך  במכתב 

עמ' 214-215(.
בין השאר התייחס הרבי לשמועה בשם הגר"ח 
מקיום  חלק  הוא  האיגוד  ש"בלולב,  ז"ל  מבריסק 
המצווה" וכתב, “בכיוצא־בזה על־ידי שינוי תיבה 
אחת במסירת שמועה מא' לב', אפשר להיות שינוי 
תוכני. ואם אמיתית כללות השמועה, לפי עניות־
חלק מנטילת הלולב  דפירוש  צריך־לומר  דעתי 
)ולא חלק מהלולב - דאז הקושיא לקנויי בשינוי 

מעשה )סוכה ל,ב( בעינה עומדת(".
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יום הכיפורים במחיצת 
רבותינו נשיאינו

יום־הכיפורים בביאת המשיח
בערב יום־הכיפורים, בסעודת הבוקר, היה הרבי הרש"ב נ"ע משוחח בעניין מסויים בחסידות וב'עבודה'. 

על־פי־רוב היה תוכן העניין מוקדש לנושא: איך תהיה העבודה של ערב יום־הכיפורים בביאת המשיח.
ופעם אמר: כשמשיח יבוא יהיה בעולם הזה הגשמי גילוי אור אלוקי, כפי שהדבר כעת בעולם האצילות. אז 
יראו את דבר־ה' המהווה ומחיה את המקום, וכך גם את דבר־ה' המהווה ומחיה את הזמן; בכל יום יאיר הגילוי 

האמיתי של היום. אז יאיר ה"ובתשעה לחודש" כפי שנאמר מפי הקב"ה.

)ליקוטי דיבורים חלק א, עמ' 264(

י"ג שעות נוספות
היה  כך שמספר השעות  יום־הכיפורים,  לכ"ו השעות של  י"ג שעות הכנה  היה מוסיף  נ"ע  הרבי הרש"ב 
– ל"ט. היה קם באחת וחצי בלילה, ולומד קבלה עד זמן ‘כפרות', שהיה בחמש ורבע לפנות בוקר. לאחר 

‘כפרות' למד עוד זמן־מה ואחרי־כן הלך לטבול במקווה.

)ספר־השיחות תש"ה עמ' 21(

עבודה בזריזות
פעם אחת האריך הרבי הריי"צ בתפילתו בערב יום־הכיפורים. הרבי הרש"ב נ"ע הקפיד על כך ואמר לו: 

“סדר חדש ב'עבודה'!... בערב יום־הכיפורים העבודה צריכה להיות בזריזות!".

)ספר־השיחות תש"א עמ' 88(

זיעה כמים
שלו  בשטריימל  חבוש  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק  ישב  ביום־הכיפורים,  למנחה  מוסף  תפילת  בין  אחת,  פעם 

והתעמק במחשבותיו. מרוב היגיעה ועבודת המוח – נהיה קצהו העליון של השטריימל רטוב מזיעה.

)ספר השיחות תרצ"ו, עמ' 303(

אתה חוטא – ואומר עלי?!...
יום־ בתפילת  חטא'  ‘על  אמירת  בעת  המחזור,  את  ישיש  חסיד  עליו  הניח  ילד,  היה  המהר"ש  כשהרבי 

הכיפורים. אמר לו הילד: אתה חוטא, ועליי אתה אומר )‘על חטא'(?!...

הזמן גרמא

המשך בעמ' 18
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 יום הסתלקות הרבנית חנה,
אמו של כ"ק אדמו"ר

יום הסתלקות הרבנית חנה, אמו של כ"ק אדמו"ר, בשבת קודש פ' וילך, בהיותה בגיל שמונים וחמש.      
מיד  הלך  החמיר,  לרבי שמצבה  וכשהודיעו  אחה"צ,  ארבע  השעה  עד  שבת  באותה  התוועד  הרבי 
לביתה. שלושה רופאים המליצו לקחת את הרבנית לבית הרפואה, ואז גם הרבי הסכים ונסעו עם 
אמבולנס לבית רפואה כשהרבי יושב לצידה וארשת פניו רצינית ביותר. זמן קצר לאחר מכן נפטרה.

כ"ק אדמו"ר ישב 'שבעה' בביתה שברחוב פרזידנט )1418(.
– "בית חנה".  'קרן חנה', והוקמו מוסדות חינוך לבנות הנקראים על שמה  על שמּה יסד הרבי את 
בשנת תשכ"ט ייסד הרבי שיכון חב"ד חדש בקרית מלאכי, ונתן לו את השם "נחלת הר חב"ד" - ראשי 

התבות 'חנה'.
במשך שנת האבלות נהג הרבי להתוועד בכל שבת. 

)תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 919(

 יום הסתלקות הרה"ק ר' ברוך,
 אביו של כ"ק רבינו הזקן

יום פטירתו של הרה"ק ר' ברוך אביו של כ"ק אדמו"ר הזקן. מנוחתו כבוד בעיר סוליש )כיום 
-וינוגרדוב( באוקראינה.

)אג"ק אדמו"ר הזקן ע' 9(.

על שנות חייו האחרונות של הרה"ק ר' ברוך ועל הסתלקותו מסופר:
רבי ברוך גר בעיר ליאזני, ולא היה יכול לסבול שבנו כ"ק אדמו"ר הזקן קם בפניו וחולק לו כבוד רב. הוא 
היה טוען: איך יתכן שאיש אשר שכינה מדברת מתוך גרונו יעמוד בפניו. ולכן החליט לעזוב את ליאזני 
והחל נודד מעיר לעיר. בכל מקום היה מגיע לבית הכנסת, וכולם הכירו בו שאין הוא איש פשוט והיו 

מזמינים אותו לסעוד על שולחנם.
כך נדד ממקום למקום עד שהגיע לעיר סוליש שבהונגריה, שם ביקשו אחד מעשירי העיר להתארח אצלו. 
אותו עשיר, שעסקו היה בעשיית יי"ש, ראה ברכה רבה בעסקיו באותו יום. הוא הבין שההצלחה באה לו 
בגלל אותו אורח, ולכן ביקש מרבי ברוך שישאר בביתו באופן קבוע. הסכים רבי ברוך להצעתו של האיש 

ונשאר לגור בביתו של העשיר שדאג לכל צרכיו.
רבי ברוך חי שם שנים אחדות. כשהרגיש שהגיע זמן הסתלקותו, נקבצו ובאו אליו כל גדולי וחשובי העיר, 
וישאלוהו האם יש לו בנים והיכן מקומם, כדי להודיע להם. אמר להם רבי ברוך: יש לי ארבעה בנים 
ברוסיה, כולם רבנים, לשנים מהם צריך להודיע, לאחד צריך רק לרמוז ולרביעי לא צריך כלל להודיע, כי 

ֵידע בעצמו. אחרי הסתלקותו קברו אותו בכבוד גדול, וה'חברה קדישא' הקימה מצבה על קברו.

תקנ"ב

תשכ"ה

עת לדעת

ו' 
תשרי

ח' 
תשרי

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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ט' תשרי
המוכן  ל׳סטענדער׳  הרבי  ניגש  מנחה  תפילת  בסיום 
זמן  על  שיכריזו  הורה  בשיחה  שפתח  ולפני  לשיחה, 
תפילת מעריב. אחר כך פתח בשיחה-ברכה שנמשכה 
קרוב לשעה. היו בה ביטויים לא רגילים. בין הדברים 
הרבי אמר שכשמשיח יבוא בתשיעי בתשרי הרי כמו 
בכל סעודה חסידית, ללא הבט מתי התחילה, תימשך 
הסעודה דהיום לתוך הסעודה דלויתן ושור הבר. ואזי 
בשנת  ביוהכ״פ  כמו   - ושתיה  אכילה  ביוהכ״פ  תהיה 
גדולה.  הכי  שמחה  שהייתה  הראשון,  ביהמ״ק  בנין 
הקיצין״,  כל  ״כלו  שכבר  התבטא  לגאולה  בנוגע 
בדרך  להתגלות  שצריכה  תנועה,  אותה  רק  ונשארה 

הטבע בלי צורך בנס גלוי )ואפי׳ לא נסתר(.
בסיום השיחה, בהמשך למילים ״ריקוד הכי גדול וניגון 
הכי שמח״... התחיל לנגן בעוז את ניגון ההקפות לאביו 
והתחיל  ירד  אל-על...  ידו  מניף  כדי שהוא  תוך  ז״ל, 
לחלק שטרות - שליחות לצדקה. במשך החלוקה הניף 
את  הרבי  הניף  צ׳רלי,  כשעבר  וכן  ילדים,  לכמה  ידו 
היה  טבעי  אך  כזו,  מיוחדת  שיחה  אחרי  לעברו.  ידו 
שכל זמן החלוקה רקדו אנ״ש והתמימים בשמחה הכי 

גדולה באמצע ה׳זאל׳.
יצא  והרבי  החלוקה  הסתיימה   5:00 בשעה  לערך 
רב.  זמן  היה  שלא  כפי  גדול  ב'שטורעם'  מה׳זאל׳ 
פניו היו מאירות, ולאורך כל הדרך עודד את השירה 
כשכבר  אח״כ  גם  עבר.  לכל  ביותר,  חזקות  בתנועות 
כל הבעה״ב מיהרו לבתיהם לאכול סעודה המפסקת, 
המשיכה קבוצה גדולה מהתמימים לרקוד בחוץ מול 

.770
ברכת התמימים

כ״ק אד״ש נכנס לזאל הקטן כמה דקות אחרי הדל״נ, 
קצר  מבט  העיף  לשטענדער.  ונגש  לבימה  עלה 
)לשמאלו( בתמימים, ושלא כבכל שנה - לא אחז את 
הטלית בידיו אלא הניח את ידיו הק׳ על השטענדער 
כהנים׳  ׳ברכת  פסוקי  בכל  כרגיל  פתח  שיחה.  כבכל 
מ״וידבר גו״׳ כשפניו גלויות והמשיך באמירת שיחה-

ברכה שנמשכה כרבע שעה.
בתוך  מעשה  בשעת  ששררו  והצפיפות  הדוחק  את   
אגלי  נטפו  הקירות   - זאת  רק  לא  לתאר.  אין  הזאל 
זעה בכמויות. שלא לדבר על הבחורים. כבר מתחילת 
השיחה החלה הטלית לרדת על פניו הק׳, עד שכסתה 
יצא  דקות  כמה  וכעבור  לחדרו,  נכנס  בסיום  לגמרי. 

לקול נדרי.
התמימים  הספיקו  נדרי׳,  ל׳כל  עד  דקות,  באותם 

למעלה 'לחטוף' חזרה על הברכה שקיבלו ז״ע.
ליל יום הכיפורים

הרבי נכנס לתפילה כשבידו מחזור גדול של יוהכ״פ 
ומיד החלו באמירת תהילים. על  והתיישב,  ותהילים 
כל  במשך  וכן  יד  שעון  מונח  הרבי  של  הסטענדער 

תפילות היום.
כשסיימו את אמירת תשעת פרקי התהילים ירד הרבי 
כן  הקטן.  סה״ת  את  לידיו  וקיבל  הש״ץ,  ליד  למטה 
החזיקו חברי הבד״ץ ס״ת. לפני שהתחיל הש״ץ ״על 
דעת המקום״ הביט הרבי לעברו. כשסיימו ״כל נדרי״ 
ואח״כ  לארון.  סה״ת  את  שהחזירו  עד  הרבי  הסתכל 
התחילו מעריב. בכמה קטעים שניגן הש״ץ עודד הרבי 

בידו הק׳.
אחרי מעריב נשאר הרבי לאמירת ספר התהלים בצבור. 
כשסיים הקהל את התהלים, הרבי אחז בקאפיטל ק״ד. 
כ״ק אד״ש נשאר על מקומו עוד חצי שעה לערך. משך 
כה״ז הייתה הטלית על כל צדו השמאלי. כשסיים אמר 
סימן  והתהלים.  המחזור  את  ולקח  ה'יהי-רצון',  את 

שייקחו את השעון ועלה לחדרו.
הסתובב  למעלה  הקטן  ה׳זאל׳  פתח  ליד  כשהגיע 
פתאום הרבי, ונכנס מעט לתוך הזאל והביט כמחפש. 
מיד ניגש המזכיר הריב״ק שי׳ וכ״ק אד״ש שאלו היכן 
מעמידים  היו  שנים  כמה  לפני  ]עד  הנשמה?  נרות 
ומאז  הקטן,  הזאל  שני׳ של  ב׳חדר  הנשמה  נרות  את 
ענה:  המזכיר  שלמטה[,  הצינורות  בחדר  מקומם 
המזכיר  וענה  למטה,  איפה  הרבי:  שאל  שוב  למטה. 
מביהכנ״ס,  חלק  זה  האם  הרבי:  אמר  הנ״ל.  שבחדר 
נרות  לעבר  הרבי  המשיך  שם  לגעה״ת.  ונכנס  ופנה 
הנשמה שעמדו בקצה והביט בהם ושאל האם זה מה 
הנ״ל,  הריל״ג שיש למטה בחדר  וענה המזכיר  שיש. 

ונכנס לחדרו הק׳.
יום כיפור

לתפילת  הרבי  נכנס   10:00 השעה  אחרי  דקות  כמה 
שחרית. מיד בהגיעו לסטענדער סימן בתנועת ידו הק׳ 
שינגנו ״אבינו מלכנו״, וכשסיימו לנגן החלה התפילה.
יצוין שבכל תפילות היום האריך הרבי בתפילת לחש, 
הרב  עלה  ל׳מפטיר׳  הציבור.  רוב  אחרי  דקות  כמה 
חדקוב שי׳ כבכל שנה, וממילא ב׳יזכור׳ נשאר הרבי 

על מקומו.

תשנ"ב / יומן מבית חיינו
                                                   מתוך ‘בית חיינו'

»
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 י"ב
תשרי

הסתלקות ר' אברהם ה'מלאך'

יום הסתלקות הרה"ק ר' אברהם המלאך, 
ממזריטש,  המגיד  הרב  של  יחידו  בנו 
בגיל שלושים ושבע. מנוחתו כבוד בעיר 

פסטוב שליד קיוב באוקראינה.
הרה"ק ר' אברהם נקרא בפי כל 'המלאך', 
ֵמֶרֶחם. דרך עבודתו היתה  כי היה קדוש 
נפלאה מאוד. כשהיה מתלהב, היה קרוב 

לכלות הנפש.
על גודל קדושתו של הרב המלאך סיפר 

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק:
'יוצר  ברכת  התפלל  ש'המלאך'  בשעה 
כך,  כל  גדולה  התלהבותו  הייתה  אור', 
קיסם.  ממנה  להדליק  היה  שאפשר 

והפטיר אדמו"ר הצ"צ: "אין זו גוזמא!".
)מגדל עז ע' קפח(

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:
"להרב המלאך לא הייתה שייכות לעולם 
לגמרי  מופשט  היה  הוא  כלל;  הזה 

מהעולם". 
)ימי חב"ד ע' 16(

תקל"ז

שהש״ץ  עד  מחכה  הרבי  הי׳  בתחילה   - עבודה  שבסדר  בכריעות 
יתחיל את המילים ״והכהנים וכו״׳, אך בכריעות שאח״כ - כרע עוד 
קודם לכן. בכריעות מקפיד שמצחו יגע ברצפה. קם כשהוא נתמך 

בכיסא ובדרגש, ואח״כ מסתכל על הש״ץ עד שמסיים לכרוע.
רק  והורידם  את משקפיו,  אד״ש  כ״ק  הרכיב  מוסף  תפילת  במשך 

בעת הכריעות, שאז הניחם על הסטענדער.
בסיום ׳סדר עבודה׳ ירד הרבי מהבימה לסטענדער שעמד למטה, 
לישא  הבימה  על  לעלות  הרבים  מהכהנים  לחלק  לאפשר  כדי 
הכהנים שלמעלה  בפני  חזק  הביט  כהנים  ברכת  לפני  כפיהם.  את 

ושלמטה. 
כח׳  ׳יישר  לומר  התחיל  התהילים  אמירת  לפני  התפילה  בסיום 
וצעד  פנה  כולם  שירדו  לפני  ועוד  הבימה,  על  העומדים  לכהנים 
עד  כח׳  ׳יישר  לומר  שם  והמשיך  כרגיל(  )שלא  המדרגות  לעבר 
ואז עלה לבימתו. הכריזו על תפילת מנחה ל-5:15.  שירדו כולם, 
וב-3:40 עלה כ״ק אד״ש לחדרו. לקראת סיום ההפסקה תפס הקהל 

את מקומותיו - מי להפטרה ומי ל׳מארש׳.
5:40 חבוש בכובעו. כשהגיע למקומו  לתפילת מנחה נכנס בשעה 
וכיסה ראשו  והכניסו לתוך מגירת הסטענדער,  הוריד את הכובע 
למפטיר-יונה.  קראו  אד״ש  ולכ״ק  בקריה״ת  החלו  מיד  בטלית. 
בשעת ההפטרה היה שקט כך שרבים היו יכולים לשמוע את קולו 
היו  הרבי  פני  במינה:  מיוחדת  הייתה  ההפטרה  אמירת  הרבי.  של 

נראות רציניות מאוד, ובכמה מילים השתהה וקולו רעד מעט.
הקדמי,  בחלקו  בעיקר  ב׳זאל',  הלחץ  גבר  נעילה  תפילת  לקראת 
שהרי כ״א רוצה לזכות לראות את ׳מארש הנצחון׳ של סוף היום. 
מיד אחר תפילת מנחה החלו בתפילת נעילה, ובקטעים שניגן הש״ץ 

עודד הרבי בידו.
אחרי קריאת ״שמע ישראל״, ״ברוך שם״ ו״הוי׳ הוא האלוקים״ ע״י 
הקהל בהתעוררות רבה, התחיל הש״ץ את הקדיש. וכשהגיע להפסק 
שבאמצע הקדיש התחיל הקהל לנגן את ניגון ׳מארש נאפוליון׳ בעוז 
אדמו״ר  כ״ק  של  בימתו  לעבר   - א׳  למקום  מופנות  כולם  כשעיני 
שליט״א. בתחילה עמד הרבי עדיין כשפניו מופנות לכותל, והניף 
את ידו על הסטענדער לעידוד השירה, כך משך זמן )יותר מהרגיל(.
המדרגות  על  הרבי  עלה  זה  כדי  ותוך  השירה  גברה  לרגע  מרגע 
המיוחדות ל׳מארש׳, הסתובב והביט על הקהל, ואז החל להניף ידו 
יחד, תפס  ידיו הק׳  ואח״כ בשתי  ימינו  ביד  בחוזק. בתחילה הניף 
והחזיק  ואח״כ תפס  פניו  והורידה על  בידו השמאלית את הטלית 
בה - ב׳גארטל', והמשיך להניף ביד ימינו בחוזק רב. השמחה הייתה 
גדולה, הרבי ממשיך לעודד במרץ רב והקהל העצום שר למעלה 

מכוחותיו... כך במשך זמן.
המדרגות  על   - כרגיל  שלא   - לעמוד  ונשאר  הרבי  הפסיק  אח״כ 
ופניו  בקהל,  והביט  הטלית  את  פניו  מעל  הרים  לתקיעה,  וחיכה 
גדולה,  התקיעה  את  טעננבוים  מ״מ  ר׳  הרה״ח  כשתקע  להבים... 
 - בירושלים״  הבאה  ״לשנה  הקהל  וכשאמר  לעברו,  הרבי  הביט 
לאחמ״כ  מיד  בהדגשה.  זאת  אומר  שליט״א  אדמו״ר  כ״ק  את  ראו 

»

JEM ID\117154
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תשנ"ב / יומן
להמשך  ידו  את  הרבי  הניף 
המשיך  והקהל  ה׳מארש׳, 
בינתיים  שאת.  ביתר  לשיר 
אל  מהמדרגות  הרבי  ירד 

מקומו, והמשיך לעודד...
תהילים  פרקי  ה־9  בסיום 
הטלית  את  הרבי  הוריד 
את  וחבש  ראשו,  מעל 
בתפילה  החלו  ואז  כובעו, 
נערכה  בסיומה  ערבית. 
על  הכריזו  ואח״כ  הבדלה, 
אח״כ  שחרית.  תפילת  זמן 
פנה הרבי לכל הקהל ואמר 
שהוא  כדי  תוך   - רם  בקול 
מניף את ידו הק׳ – "גוט יום 
טוב" ג׳ פעמים, כשכל הקהל 
החל  ומיד  אחריו.  עונה 
לאביו  ההקפות  ניגון  לנגן 

בדרכו  מהבימה.  וירד  ז״ל, 
המשיך לעודד את הקהל לכל 

הכיוונים...
אשרי מי שזכה לראות ״מראה 
קדשי  מבית  בצאתו  כהן״ 
לא  לבנה  קידוש  הקדשים... 
לא  הלבנה  כי  הערב,  היה 

נראתה.
חלוקת־צדקה  תשרי,  י"א 

פתאומית לילדי-ישראל
התפילה  אחר  דקות  כמה 

נכנס אל הזאל הגדול המזכיר הריל"ג שי', עלה על בימת 
ההתוועדות והכריז שכ״ק אדמו״ר שליט״א ביקש להכריז 
שקודם נסיעתו לאוהל יחלק דולר לצדקה לילדים קודם 
בר-מצוה ולילדות קודם בת-מצוה - ואפילו אלו ההורים 
שיעברו עם ילדיהם לא יקבלו, ולפרסם ע״מ שיבואו מה 
של  שלשונו  ]אמר  ילדים!  ורק  אך   - ושוב  ילדים,  יותר 

הרבי היה ׳״מזאל נישט מאכן קונצן״ )= לא להתחכם([.
ב-2:10 החל כ״ק אדמו״ר שליט״א את החלוקה בעומדו 
על מקומו הרגיל בחלוקות ימי ראשון. לכל ילד נתן לכל 
ילד נתן שטר של דולר ובירך ״א גוט יאר״. ואכן, מבוגרים 

שעברו לא קבלו.
מיוחד  מראה  זה  והיה  קל  גשם  שעה  אותה  ירד  ברחוב 
נחפזים  הוריהם  בידי  המכורבלים  הפעוטות  את  לראות 
לבית המדרש הגדול, לוודא שגם התינוק שלהם ימנה על 

אלו שיזכו לקבל דולר מידו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א,
אלפים  הספיקו  שבמהלכה  כשעתיים  נמשכה  החלוקה 
את  ולקבל  בזריזות  לעבור  וילדות  ילדים  של  רבים 
השליחות-מצוה המיוחדת, כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מברך 
כל ילד בשנה טובה )"א גוט יאר"(. זה היה השלב הראשון 
מרחבי  ילדים  המוני  עוד  הגיעו  כך,  בתוך  החלוקה.  של 
העיר וכולם נאספו בחות לקראת צאת הרבי לאוהל. כיון 
שכך, הובא הסטנדר החוצה וכאשר הדלת נפתחה והרבי 
שליט"א יצא כדי לנסוע לאוהל, התחדש החלוקה. הרבי 
סימן שיזיזו את הרכב כדי שיוכלו הילדים לעבור, נשען 
על הסטענדער כשפניו הק׳ מול הכביש וחילק שוב כשבע 

דקות. 
כשאר ההנהגות נוספות וחדשות של כ״ק אדמו״ר שליט״א 

נשארה גם חלוקה זו ל״עוללים ויונקים״ "מסתורית"...
נסע לאוהל ב-4:10 וחזר ב-7:30.

JEM ID\143633 .ז' תשרי תשנ"ב 

היה  בשנה  פעמיים  ישראל'.  מחנה  לפיתוח  'הקרן  את  הרבי  הקים  תשמ"ו  בשנת 
לגבירים'.  'יחידות  לכינוי  זכתה  וזו  הקרן,  לחברי  מיוחדת  כללית'  'יחידות  הרבי  עורך 
ובתנועת  מגוריהם  במקום  בשלוחים  שתמכו  ממון,  בעלי  אנשים  קבוצת  אלו  היו 
ישראל'. 'מחנה  עבור  גם  לתרום  התחייבו  ליחידות  להיכנס  ובכדי  העולמית,   חב"ד 
ניסן  ימי תשובה, ולקראת חג הפסח )בתחילת חודש  היחידות התקיימה פעמיים בשנה – בעשרת 

או בסוף חודש אדר(.

החל משנת תשמ"ט התקיים המעמד ב'זאל הגדול' ב-770, כשסדר הדברים היה כך: בחלק המערבי עמדה 
 הבימה, עליה אמר הרבי שיחת קודש שתורגמה עבור הגבירים סימולטנית לאנגלית באמצעות אוזניות.
לאחר השיחה עברו הגבירים ובני משפחתם בתור, וכל אחד זכה לשוחח עם הרבי. יחד עם הגבירים 

היו מגיעים גם השלוחים, וכל שליח ליווה את הגביר שאתו הוא עמד בקשר.
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“חיפשתי את אבא"
כך,  על  כשנשאל  שנה.  בכל  כהרגלו  שלא  בתפילה,  ביותר  הרש"ב  הרבי  האריך  תרמ"ד  ביום־הכיפורים 
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 5:45 בבוקר, וסיימו בשעה שתיים, וביום־הכיפורים 

התפללו מהשכם בבוקר עד הערב, וכל היום עסקו בתפילה ובאמירת תהילים.
עיבור.  בשנת  בנוח  עצמו  את  מרגיש  הרבי  היה  לא  ובדרך־כלל  עיבור,  היתה שנת  )תרמ"ט(  אותה שנה 
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(

עם שבשדות
אחד מתלמידי הבעל־שם־טוב נסע פעם אל רבו לקראת יום־הכיפורים, ובערב היום הקדוש, מכיוון שלא 
הזדמן לו לקנות ביום האתמול שחת לסוסים ולא אכלו הסוסים כל יום האתמול, על כן הוצרכו בבוקר לעמוד 
מחוץ לעיר ולרעות ביער. תוך כדי כך שכב החסיד לנוח קצת ונרדם. כשהתעורר משנתו – ראה שכבר יצאו 
הכוכבים, והואיל והיה רחוק כדי פרסה מהעיר, הוצרך 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, וזה קיבלו בסבר פנים יפות מאוד ובשמחה רבה. אמר 

לו: דע לך, שתפילתך העלתה את כל תפילותיהם של ‘העם שבשדות'.

)כתר־שם־טוב, סימן שיז(

טבילה במסירות־נפש
יום־ דנייפר. פעם אחת, בערב  כאשר סגרו השלטונות את המקווה ביקטרינוסלב, התחילו לטבול בנהר 
הכיפורים שררה צינה עזה ביותר, אך רבה של העיר, הגאון המקובל רבי לוי־יצחק )אביו של כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו(, לא התפעל כלל מן הקור העז. הוא טבל כמה פעמים בנהר, ואחרי כל טבילה יצא והתלבש, שכן 

נהוג לטבול כמה פעמים בערב יום־הכיפורים.
)מפי השמועה(

דבקה נפשי אחריך
ונשמע רעם  עיניים  ביום־הכיפורים, הבזיק ברק מסמא  ‘סדר העבודה'  בליובאוויטש, בעת אמירת  פעם, 
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: רבי איסר החזן, בגלל התלהבותו הגדולה באמירת ה'עבודה', לא הרגיש כלל בכל הנעשה, 

והמשיך באמירת סדר ה'עבודה' בלי הפסק כלשהו.

)ספר השיחות תש"ד עמ' 28(

המשך מעמ' 13
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי

ה' בתשרי, ערב שבת שובה
מנהג־בית־הרב להדליק לשבת תשובה ‘תשובה 
קולעים  היו  זה  נר  תשובה'(1.  )='נר  ליכט' 
הבית2.  מבני  ואחד  אחד  לכל  פתילה  מפתילות, 
דייקו לעשותם משעווה. כשהתקינו את הפתילות 
את  מכינים  שעבורו  מי  בשם  קוראים  היו  בנר, 

הפתילה3. 
שלושה  להדליק  חב"ד  ש"מנהג  התבטא  הרבי 

נרות תשובה"4.

שבת־קודש פרשת וילך 
ו' בתשרי, שבת שובה

“כל ענייני שבת שובה שייכים לכל אחד ואחת 
ישראל  כמנהג  והטף,  והנשים  האנשים  מישראל, 
קריאת־ ושומעים  לבית־הכנסת  כולם  שבאים 

התורה וכו'"5.
שבתות  כל  את  ומעלה  מתקן   – שובה  “בשבת 
השנה, כי התשובה דשבת־תשובה היא נעלית גם 

1( ספר המנהגים חב"ד עמ' 58.
2( בסה"ש תש"ד דלהלן מספר אדמו"ר מוהריי"צ, שהניחו 
גם עבורו פתילה בילדותו. וראה הנסמן ב'אוצר מנהגי חב"ד' 

עמ' קסז.
3( סה"ש תש"ד עמ' 7, תש"ה עמ' 14.

4( שיחת ו' תשרי תשמ"ב סל"ג )'התוועדויות' תשמ"ב ח"א 
עמ' 67, בלתי מוגה(. וע"ע ב'כפר חב"ד' גיליונות: 1165, 1170, 

.1171
“ומעשה  שם:   25 ובהערה   .5 עמ'  ח"א  תשמ"ט  סה"ש   )5
עם  באות  קטנות  ילדות  שגם  ישראל(  גדולי  )בהסכם  רב 
אבותיהן לבית־הכנסת )לא רק לעזרת־נשים(, ואפילו לאחרי 
והבנה  חינוך  לכלל  הגיעו  שלא  זמן  כל   – שנים  שלוש  גיל 
בעניין זה". ועיי"ש בהערה 24, שזה מעין ודוגמת עלייה לרגל 

לע"ל “מדי שבת בשבתו".

מהתשובה דכל שבתות השנה"6.
טובות:  החלטות  להחליט  יש  שובה  בשבת 
עבודה  בתורה,  העבודה  ענייני  בכל  להוסיף 
וגמילות־חסדים )כולל גם צדקה בשבת – על־ידי 

הכנסת אורחים בסבר־פנים־יפות וכיו"ב(7.
בשבת שובה דורש הרב מהלכות החג, “והעיקר 
להם  וללמד  ה'  דרכי  להם  ולהורות  לדרוש   –

המעשה אשר יעשון, ולא כמו שנוהגין עכשיו"8.
הרבנית  להסתלקות  השנה  יום  הוא  היום   *
הצדקנית מרת חנה ע"ה שניאורסון, בת הרב הגאון 
הצדקנית  הרבנית  ובת  מאיר־שלמה  ר'  והחסיד 
מרת רחל, אשת הרב הגאון והחסיד והמקובל ר' 
נפטרה  דורנו.  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  אם  לוי־יצחק, 
ומנוחתה־ המנחה,  בעלות  תשכ"ה,  שובה  בשבת 

כבוד בניו־יורק.
להתוועד  נהג  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  בנה, 

ביום זה, גם כשחל בחול.
כמו־כן יסד על שמה את ‘קרן חנה', ובהתוועדות 
בעבור  מגבית  לערוך  נהג  בחול,  ו' תשרי, כשחל 
חינוך  מוסדות  וכמה  כמה  נוסדו  גם  זו.  קרן 

בארה"ק ובעולם הנקראים ‘בית חנה'.
‘המלך  אומרים  אבות'  ‘מגן  בברכת  ערבית: 

הקדוש'.

עמ'  ח"א  מלוקט  סה"מ  ס"א,  תש"מ  ישראל  שובה  ד"ה   )6
סדר  לפי  מלוקט'  המאמרים  ספר   – מנחם  ב'תורת  שמה; 

השנה, ח"א עמ' קד.
בזה  פירוט  וראה   .24 עמ'  ח"א  תנש"א  ‘התוועדויות'   )7
ב'התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 376 ובסה"ש תשמ"ט ח"א 

עמ' 222.
8( שו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ב. נתבאר בלקוטי־שיחות ח"ג 
עמ' 953 )בלה"ק עם הוספות ב'תורת מנחם – התוועדויות' 
)כד( תשי"ט ח"א עמ' 25( וסוכם ב'שולחן המלך' שם, שכיוון 
שצריך ללמד דרכי עבודת ה' בקיום המצוות בכלל, לא נזכר 
ה'' שם,  ב'דרכי  נכלל  זה  גם  כי  יו"כ,  הל'  גם  לדרוש  שצריך 

עיי"ש.

לוח השבוע

לעיון במראי המקומות ובהרחבות במלואם — ספר 'הלכות ומנהגי חב"ד ליום יום ולמעגל השנה' מאת הרב יוסף־שמחה גינזבורג
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סעודה: יש מאמר של אדמו"ר הזקן: “להבין עניין 
אחר  עד  בראש־השנה  המוציא  עם  הדבש  אכילת 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  זה  על  והעיר  רבא",  הושענא 
שבת  לסעודות  רק  הכוונה  אם  עיון  “צריך  דורנו: 
ומוצאי  יום־הכיפורים  ערב  וסעודות  ויום־טוב... 

יום־הכיפורים, או גם בימי השבוע".
החל  שמו"ת  סיום  התפילה,  לפני  שחרית: 

מ'שביעי' למנהג רבותינו נשיאינו.
ייכשלו  “ופושעים  עד  ישראל"  “שובה  הפטרה: 
בם"; “מי א־ל כמוך" עד “מימי קדם" )הושע יד,ב־י. 
מיכה ז,יח־כ(. נוהגים )להקפיד ביותר( שלא לקרוא 

קטן למפטיר בשבת זו.
קדיש  צדקתך.  האזינו.  בפרשת  קוראים  מנחה: 

תתקבל. לדוד ה' אורי. עלינו. קדיש יתום.
נוהג  הרבי  היה  שבת(  )בכל  שלישית  בסעודה 

לטעום מזונות או פירות9.
‘ויהי  אומרים  אין  קודש:  שבת  מוצאי  ערבית 

נועם', ‘ואתה קדוש'10.
יום־ מוצאי  עד  הלבנה  את  מקדשים  אין 

הכיפורים11.

יום שני
ח' בתשרי
בתפילת מנחה אומרים תחנון.

יום שלישי
ט' בתשרי, ערב יום־הכיפורים

אין  מרחשוון  דראש־חודש  ב'  אחר  ועד  מהיום 
אומרים תחנון12.
סדר כפרות13:

60 )ומן הסתם אכל כזית(,  9( לקט הליכות ומנהגי ש"ק עמ' 
 .34 עמ'  בספר־המנהגים  לרבים(  כהוראה  )גם  המובא  ע"פ 
ביאור הנהגה זו בלקו"ש כרך כא עמ' 84 )ובלה"ק, שערי הל' 

ומנהג או"ח ח"א סי' קנד(.
10( לוח כולל־חב"ד.

כן  11( רמ"א סו"ס תרב )לא הובא בשו"ע אדמוה"ז שם, אך 
משמע בסיום מנהגי יוהכ"פ בספר־המנהגים עמ' 59(.

12( לוח כולל־חב"ד, יא תשרי. גם הקורא ק"ש שעהמ"ט אינו 
בו  ממעטים  שהיו  אז,  יו"ט  כבר  שנהגו  כיוון  תחנון,  אומר 
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.
היתה  ג"פ,  רבותינו  כשטבלו  שגם  קעח,  עמ'  ב'אוצר'   )13

תרנגול לבן14. זמנו – באשמורת הבוקר של ערב־
יום־הכיפורים15. הכפרות יהיו כפי חשבון בני־אדם 
ולמעוברת16  ולנקבה,  ונקבה  לזכר  זכר  שבבית, 
ספק  בשביל  ונקבה  וזכר  בשבילה,  אחת  שלושה: 

הוולד17.
פעם  כופר"  “מצאתי  עד  אדם"  “בני  אומרים 
אחת, ואחר־כך אומרים פעם אחת “זה חליפתי" עד 
מסבבים  חליפתי..."  “זה  אמירת  ובעת  “ולשלום", 
שלוש פעמים את התרנגול/ת מעל הראש, וחוזרים 
שלוש  עושים  הזה  כסדר  אדם...".  “בני  ואומרים 

פעמים.
 – “ולשלום"  עד  אדם"  “בני  אמירת  הכול  בסך 
שלוש פעמים. ובסך הכול מסבבים תשע פעמים18.

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(.
תר"ה  סי'  אדה"ז  שו"ע  לפניו,  מזומן  אם  רק  בלבן  יבחר   )14

ס"ב.
15( סידור 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(.
או  חדשים  מג'  אם  מעוברת,  נקראת  מאימתי  שדנו  יש   )16
הרב  ולדעת  בצדקה.  תפדה  כן  לפני  ואולי  עכ"פ.  יום  ממ' 

אשכנזי ז"ל, אף קודם ארבעים יום נקראת מעוברת.
“לא   :36 הע'   59 עמ'  חכ"ב  ובלקו"ש  אדמוה"ז.  סידור   )17
חיישינן לתאומים )כמ"ש הב"ח שם ממרדכי קטן. פמ"ג שם( 
בזמננו,  וצ"ע  במנהג.  הוא  והמדובר  הוא  דמיעוטא  כיוון   –
ועל  בבטנה',  ‘תאומים  אשר  ברור  יודעים  רבות  דלפעמים 
ויום־הכיפורים  לפיקוח־נפש בשבת  בנוגע  זה סומכים  בירור 
דלא  דכיוון  שנאמר  או  ב'כפרות',  תתנהג  איך   – וכיוצא־בזה 
זכרים  כמה  לפטור  י"א  דבלא"ה  בנדו"ד  ובפרט  כו',  שכיחא 
בתרנגול אחד כו'". והרב אשכנזי ז"ל פסק בזה שמספיק לה 

שלושה בלבד.
וע"פ המבואר שם )ובלה"ק – ב'שערי הלכה ומנהג' יו"ד סו"ס 
היא  שהכפרה  ולא  נוספת,  כפרה  שצריכה  היא  שהאם  צח( 
בשביל העובר עצמו – העירו, דא"כ אם כבר עשתה כפרות 
יום או יומיים לפני כן, ולפני זמן הכפרות נולד התינוק, יצטרך 
התינוק כפרה נפרדת לעצמו, ולא מסתבר לומר שהכפרה על 
אבריו כעובר מועילה לו גם עתה. וע"ע. והרב אשכנזי ז"ל כתב 
בלשון  ולא  חליפתי'  ‘זה  יחיד  בלשון  אומרת  מעוברת  שגם 

רבים ‘חליפתינו'.
כ'  ס"ב(  )פמ"ד  בשער־הכולל   .58 עמ'  ספר־המנהגים   )18
חליפתכן,  “חליפתנו,  הלשונות  מסידורו  השמיט  שאדמוה"ז 
“חליפתי"  תמיד  שיאמרו  כוונתו  וכנראה  וכדומה,  חליפתהן" 
)המתכפר ולא המסובב(, גם כשעושים לאחרים ואחרות, וצ"ב 

מה מנהגנו בפועל.
)כל אחד מבני־הבית( לקיים ב'כפרה' מעין  נהגו  בבית הרבי 
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אם היה פגם בשחיטה, צריך ‘כפרה' אחרת. אך אם 
השחיטה היתה כדין, אפילו נמצא העוף טריפה, אין 

צריך אחרת19.
המהדרין מכסים בעצמם את הדם בברכה )ברשות 
השוחט, שהמצווה מוטלת עליו, שיכבד אותו להיות 
את  מכסה  היה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  שלוחו(. 
נוסח הברכה:  תנועות20.  נוצה, בחמש  על־ידי  הדם 
הַדם  כיסוי  על  וציוונו  במצוותיו  קדשנו  “אשר 
ֶּבָעָפר"21 . אף מי שמכסה את הדם בפעם הראשונה, 

לא יברך ‘שהחיינו'22.
הרבי  נהג  השחיטה  אחרי  שמיד  אומרים  יש 

בקביעות לשלם לשוחט על עבודתו23.
בגדי  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  לבש  כפרות  אחרי 
משי, וגם לבנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ציווה לעשות 

כן24.
והכליות  הכבד  המעיים,  בני  את  לזרוק  נוהגים 
על הגג או בחצר, לאכילת בעלי־חיים, משום שראוי 

לרחם על הבריות כדי שירחמו עלינו מן השמים25.
ראוי לתת את פדיון הכפרות לעניים או לקופות 
הצדקה בו ביום, ובהקדם האפשרי26. אם נותנים את 
העופות עצמם לעניים, שאינם מתביישים בכך, יש 
כיצד  ללמדם(  )או  היודעים  לעניים  לתת  להיזהר 

ד' מיתות אחר סדר הכפרות: לדרוך עליה מעט – כעין סקילה, 
משערותיה  מעט  לשרוף  חנק,  מעין   – בצווארה  קלות  לגעת 
– כעין שריפה )‘כפר חב"ד' גיליון 633 עמ' 23, מפי המשב"ק. 
עמ'  היומן'  ומ'רשימות  כ"ז,  ששלל  הנ"ל,  משעה"כ  ולהעיר 
רנח - שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע לא הי' זורק התרנגול תחת 
השולחן אבל היה סומך שתי ידיו עליו(, ראה מטה־אפרים סי' 

תרד־תרה ס"ה.
19( שער־הכולל פמ"ד סוס"ב.

20( ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' קעז, עיי"ש.
21( כן הקפיד לומר השו"ב הוותיק הרה"ח ר' יעקב־יוסף רסקין 
רסקין,  ע"ה  מנחם־מענדל  ר'  הרה"ח  השו"ב  בנו  מפי  ע"ה, 
וכמדומה לו שאביו שמע זאת מפי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע. 

וראה שו"ע יו"ד סי' כח ס"ב ודרכי־תשובה שם ס"ק טז.
יש להכין מראש עפר )חול יבש, שגרגיריו נפרדים, ולא גושים( 
גם למטה, לפני השחיטה, שיישפך הדם עליו. ממתינים לבדיקת 
ומכסים  לבטלה,  ברכתו  תהיה  שלא   – השוחט  ע"י  הסימנים 

ביד בעפר )כנ"ל( – שו"ע ונו"כ שם.
22( שו"ע אדמוה"ז או"ח סי' כב בקו"א א. וראה לקו"ש חי"א 

ס"ע 288.
23( הרב יוסף יצחק שי' אופן, ועוד.

24( ‘רשימות' הנ"ל, עמ' 17 –'רשימות היומן' עמ' קסח. וכן נהג 
הרבי, ‘אוצר' שם.

25( שו"ע אדמוה"ז סי' תרה ס"ו. וראה ‘רשימות' שם, עמ' 18 
וב'רשימות היומן' בסוף העמוד.

26( ראה גם ‘רשימות' שם.

להכשירם במליחה כדת וכדין.
אסור להתענות היום27.

לתודה"28,  “מזמור  אומרים  אין  שחרית  בתפילת 
ולא “אבינו מלכנו"29.

אין מאריכים היום בתפילת שחרית30.
אוכלים  וגם  דבש(,  )עוגת  ‘לעקאח'  מבקשים 

ממנו31.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו היה נוהג לחלק ‘לעקאח' 
שבת  של  משי  בגדי  לבוש  כשהוא  ואחד  אחד  לכל 
וחגור אבנט, ומברך את כל אחד ואחד ב"שנה טובה 

ומתוקה"32.
היום  ללכת  אנ"ש  בין  רגילים  אין  בדרך־כלל, 

לקברי צדיקים33.
מנחה34.  תפילת  לפני  ובפרט  בצדקה,  מרבים 
הבעש"ט אמר: “מקול קשקוש המטבעות בקערות, 

מתפרדים הקליפות"35.
מרבים באכילה ובשתייה כשיעור שני ימים – ערב 
ושותה  האוכל  וכל  ויום־הכיפורים36.  יום־הכיפורים 
כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  יום־הכיפורים,  בערב 

התענה תשיעי ועשירי37.
מצינו שבערב יוהכ"פ יש לאכול מרק ג' פעמים. 
בערב  פנאי  לו  הי'  לא   – אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  אמנם, 
אוכל  הי'  ולכן  מרק,  פעמים  ג'  לאכול  יוהכ"פ 
מרק,  מעט  עוד  בצלחתו  מוסיפים  והיו  אחת,  כף 
כף,  עוד  אוכל  הי'  ואז  שני',  לצלחת  לו  נחשב  והי' 

27( שו"ע אדמוה"ז סי' תרד ס"א, עיי"ש בארוכה ובנתיב־החיים 
‘דיני עיוהכ"פ' סק"ד.

28( סידור אדמוה"ז, ובשו"ע שלו סי' א )מהדו"ק( סי"ז, נא ס"א, 
טז  חידושים,  המילואים,  )שער  צמח־צדק  וראה  ס"ו.  ותר"ד 

ע"ב( שתמה ע"ז, ונתבארו דבריו בלקו"ש חי"ז עמ' 426.
29( שם ס"ז.

ועוד בשיחות אדמו"ר   ,71 5 עמ'  גיליון  30( קובץ־ליובאוויטש 
מהוריי"צ, נסמנו ב'אוצר' עמ' קפ.

שיזדקק  ח"ו  עליו  נגזר  שאם  הטעם,  שם.  ספר־המנהגים   )31
הובא  ה'לעקאח'.  בקבלת  ידי־חובה  יצא  ודם,  בשר  למתנת 

בלקו"ש חי"ד עמ' 373.
32( ספר־המנהגים שם.

ס"ה  תרה  סי'  אדמוה"ז  בשו"ע  מובא  שהמנהג  למרות   )33
מהרמ"א. גם הרבי לא הלך לאוהל ביום זה בהרבה שנים. ידוע 

שהלך בשנים תשי"א ותש"נ – ‘אוצר' עמ' קפד.
34( מטה־אפרים סי' תרז ס"ג.

35( לוח כולל־חב"ד. ספר בעש"ט עה"ת, ר"ה ויו"כ, אות מח.
שהכוונה  משמע  )מד,ג(  בשער־הכולל  אדה"ז.  סידור   )36

להוסיף עוד סעודה )ושמא שתי סעודות( לשם יוהכ"פ. וע"ע.
37( שו"ע אדמוה"ז סי' תרד ס"א.
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לצלחת  לו  נחשב  והי'  מוסיפים בצלחתו,  היו  ושוב 
שלישית38.

ממולאים  )כיסני־בצק  ‘קרעפכין'  לאכול  נוהגים 
בבשר(39.

על  אבל  בדבש40,  המוציא  פרוסת  טובלים  היום 
השולחן שמים גם מלח41.

אין לאכול היום אלא מאכלים קלים להתעכל, כגון 
וביצים  ודגים. גברים לא יאכלו היום שום  עופות42 

כלל43.
לפי הוראת הרבי, אחר חצות היום יקרא כל אחד 

לעצמו את ההפטרה של יום־הכיפורים44.
אבלות )רח"ל(: כשסיים הרבי ‘שבעה' על פטירת 
חצות,  אחר  טבל  )תשכ"ה(  ע"ה  חנה  הרבנית  אמו 
המנהגים  פרטי  בכל  נהג  לא  ליום־הכיפורים.  קרוב 
ואמר  מהשבעה,  ביציאה  בספר־המנהגים  האמורים 

שגם לאחר יום־הכיפורים אין עושים מאומה מזה.
נוהגים ללקות ל"ט  ותפילת מנחה36  לפני טבילה 
מוטה,   – הנלקה  עגל.  של  ברצועה  קלות  מלקות 
ופניו לצפון45. סדר ההלקאה: על כתף ימין, על כתף 
המלקה  חלילה.  וחוזר  באמצע46,  ותחתיהם  שמאל 
‘והוא  פסוק  פעמים  שלוש  אומרים  שניהם  והנלקה 
רחום'32, בכל הלקאה אומרים תיבה אחת, סך הכול 

ל"ט תיבות.
אחרי מלקות יש לבדוק שלא יהיה על הגוף שום 
זו  שטבילה  לפי  פעמים,  שלוש  וטובלים  חציצה47 
היא משום תשובה, כגר המתגייר48. והטבילה ביום 

זה חובה.

38( תורת מנחם חלק יט עמוד 354. 
39( ספר המנהגים עמ' 58, עיי"ש.

40( היום־יום ח"ב )הוספות להיום־יום בלה"ק – קטע מס' 21. 
‘צדיק למלך' ח"ז עמ' 298(.

41( שו"ע אדמוה"ז סי' קסז ס"ח.
42( והעיר הרב שבתי שי' פרידמן, שגם מילוי ה'קרעפכין' שצ"ל 
בבשר בהמה )מטעם זכר לשתי הלחם שהיו ע"ג שתי הכבשים 
וכן מטעם שעיו"כ  אחרונות;  דלוחות  מ"ת  הוא  ויו"כ  בחה"ש, 
הוא “יו"ט מכוסה" וצ"ל שמחה בבשר(, שרי מפני שהוא דבר 

מועט, ואין להרבות בזה.
43( שו"ע אדמוה"ז סי' תרח ס"ח.

44( האמירה – ע"פ ‘התוועדויות' תשמ"ה ח"א עמ' 351. זמנה 
– ע"פ ‘התוועדויות' תשמ"ו ח"א עמ' 396.

45( שו"ע אדמוה"ז סי' תרז סי"א־טו )מלבד שני הפרטים – זמן 
המלקות, ואמירת הנלקה, שההוראה בספר המנהגים אחרת(.

46( שו"ע אדמוה"ז סי' תרז ס"ז.
47( ‘אוצר' עמ' קפח.

48( מט"א סי' תרו ס"ח.

בתפילת מנחה בלחש, אחר ‘יהיו לרצון' הראשון, 
אומרים וידוי ו"על חטא"49.

בעת  ושוחים  בעמידה,  מתוודים  הווידויים:  בכל 
המופסקים  במקומות  קימעא  מפסיקים  הווידוי50. 
 – דופי:"  )“דברנו  לאחריהם  בנקודותיים  במחזור 
החזה  על  מכים  עורף:"(.  “קישינו   – שקר:"  “טפלנו 
“ואנחנו  באמירת  וגם  ‘אשמנו'  של  הא"ב  באותיות 
‘ועל  חטא...',  ‘על  אמירת:  ובעת  הרשענו"51, 

חטאים...', ‘סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו'52.
אין אומרים “אבינו מלכנו".

בסעודה המפסקת53 – המאכלים יהיו בלי מלח54.
גברים לא יאכלו מאכלי חלב וחמאה ולא תבלינים 

חריפים בסעודה המפסקת55.
שיהא  כדי  המפסקת,  סעודה  אחר  טובלים  “יש 

סמוך ליום־הכיפורים"56.
מפסיקים לאכול מבעוד יום57.

יום־ של  נר  “להדליק  מברכים:  הנרות:  הדלקת 
הכיפורים", ו"שהחיינו"58.

מרבים בנרות בבית־הכנסת59.

טובלות,  נשואות  נשים  גם  סי"ב.  תרו  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   )49
עיי"ש סי"א, והמובא בס' ‘כבודה בת מלך' עמ' קעו.

על  להכות  אין  לכאורה,  ס"א־ג.  תרז  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   )50
רק  אלא  תחנון  בה  אין  שהרי  זו,  בתפילה  לנו'  ב'סלח  החזה 
כמה  רק  אומרים  “על־חטא  וכההוראה:  שבסופה,  הווידוי 
בנדון  הרבי  מלשון  ועצ"ע   .)386 עמ'  ח"ט  )לקו"ש  שצריך" 
בספר־המנהגים ר"ע 65 “ממוצאי )ולא: מערב( יוהכ"פ...". וראה 
הדיון בזה ב"התקשרות" גיליון שעט בסופו. אבל הרה"ח ר' אלי' 
שי' זילברשטרום מספר, שבשנת תשכ"ז וכן בשנת תשל"א )או 
הן  ליבו,  על  בבירור שהרבי מכה  וראה  תשל"ב( עמד מקרוב 

בשחרית )ומתאים ללשון ספר־המנהגים הנ"ל( והן במנחה.
51( ‘אוצר' עמ' רא, ממנהג הרבי.

‘המלך   ,9 וראה סה"ש תש"ה עמ'   ,151 52( סה"ש תש"א עמ' 
במסיבו' ח"א עמ' רמח.

53( יאכל 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(.
יצמא  והטעם הפשוט הוא כדי שלא  54( כמה טעמים בדבר, 

למים ביום־הכיפורים – סה"ש תרצ"ז עמ' 157.
55( שו"ע אדמוה"ז סי' תר"ח ס"ח.

)“וי"א", לאחר דעה ב'סתם'( בשו"ע אדמוה"ז  56( דעה שנייה 
תרו סי"ג. ורבים נוהגים גם בזה.

להדלקת  שנקבע  בזמן  להפסיק  רגילים  ס"א־ג.  תרח  סי'   )57
המזון,  ברכת  לפני  להתנות  טוב  לפני־כן,  וכשמפסיק  הנרות. 

שעדיין אינו מקבל עליו את התענית – שם ס"ז.
58( מחזוה"ש, לוח כולל־חב"ד.

59( שו"ע אדמוה"ז סי' תרי ס"ד. לוח כולל־חב"ד.
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]=נר  ליכט"  לעבעדיגע  “אַ  מדליק  נשוי  איש  כל 
חיים[. ולנשמת הוריו שנפטרו – נר נשמה60.

חתן בשנת הנישואין שלו, שלבש ה'קיטל' לחופה, 
בשנת  )רח"ל(  אבֵל  ביום־הכיפורים61.  לובשו  אינו 
לבית־ בקיטל  להיכנס  אין  ילבשנו62.   – האבלות 

הכיסא63.
לפני  עליו  ומברכים  כנהוג,  בטלית  מתעטפים 

השקיעה64.
נועלים נעלי בד, גומי וכל סנדל שאינו של עור, 

ודלא כהמחמירים בזה65.
לפני ההליכה לכל־נדרי – ברכת הבנים והבנות66. 
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 ואחת67.
רבותינו נשיאינו היו מברכים בנוסח “יברכך" )עד 

כולל “ואני אברכם"(68.
אם יש שהות, יאמר כל אחד לעצמו )לפני פרקי 
ו'על־ ‘אשמנו'   – וידוי  כל־נדרי(  שקודם  התהלים 

חטא', וכן נהגו רבותינו נשיאינו69.

אשה  גם  הנשמה  נר  שאת  כתב,  ס"ח  תרג  סי'  במט"א   )60
ההורים  שני  אם  )גם  אחד  רק  ושמדליקים  מדלקת,  )פנויה( 
בנפרד(.  נר  מדליקים  הבעל  של  להורה/הורים  אבל  נפטרו, 
שם ובאלף־המגן ס"ק יח ישנן דעות שונות איזה מהנרות יהיה 
ס"ד  תרי  סי'  אדמוה"ז  ובשו"ע  בבית־הכנסת,  ואיזה  בביתו 
איתא, שנר חיים הוא 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' 44 שנר הנשמה יהיה 

בבית ויבדיל עליו במוצאי יום־הכיפורים.
61( ספר־המנהגים עמ' 58. גם קיטל אחר לא ילבש, אג"ק ח"ו 
עמ' קעב. ומהלשון משמע, שאם מאיזו סיבה שתהיה לא לבש 
בפועל את הקיטל בחופתו – ילבשנו עתה, כי עניינו הוא “אחת 

בשנה".
62( ‘אוצר' עמ' קצח.

63( ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' כא ס"ג.
פסקי  וראה  כולל־חב"ד.  לוח  ס"ג,  יח  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   )64
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.
65( ‘אוצר' עמ' קצו, מספר ‘מאמרי אדמוה"ז הקצרים' עמ' שלז 

)לענין יו"כ(, וספר־המנהגים עמ' 46 לענין תשעה באב.
66( ספר־המנהגים שם.

67( ‘אוצר' עמ' קצד.
68( שם עמ' קצה, ומציין לשיחת ליל שמח"ת וש"פ בראשית 

)ב( תשד"מ, עיי"ש.
69( לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדמוה"ז סי' תרז סו"ס ב, למרות 

יום רביעי
י' בתשרי, יום־הכיפורים

ליל יום־הכיפורים:
אין מדקדקים לומר כל־נדרי מבעוד יום70.

לפעמים היה מורה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לנגן 
מזמורי  תשעת  את  אמרו  ואחר־כך  מלכנו',  ‘אבינו 

התהילים קטו־קכג שקודם כל־נדרי71.
ספרי־ שלושה  לפחות  ומוציאים  הארון  פותחים 
‘ספר  החזקת  לקנות  גדולה  ומצווה  תורה72. 

ראשון'73. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג להחזיקו71.
שני אנשים כשרים פונים עם ספרי־התורה למקום 
ספרי־ עם  עומדים  לבית־הדין(.  )המצטרף  הש"ץ 
ואין  הבימה,  את  מקיפים  ואין  לו,  בסמוך  התורה 

עומדים איתם על הבימה71.
מתחילים: “ה' מלך, תגל הארץ".

“על דעת המקום... בישיבה של מעלה" צריך הש"ץ 
שהעומדים  באופן  אך  נמוך,  בקול  לומר  )בלבד( 

סביבו, שהם בית־דין, ישמעו74.
פסוק “אור זרוע" – פעם אחת, ובקול רם.

כל־נדרי: גם הקהל אומר זאת בלחש )אך באופן 
שיישמע לעומדים בסמוך(, עם הש"ץ75.

“ויאמר ה' סלחתי כדברך" – אומר הקהל ג' פעמים 
ואחר־כך הש"ץ ג' פעמים76.

מברך  והקהל  רם,  בקול  ‘שהחיינו'  מברך  הש"ץ 
כל אחד לעצמו בלחש, וייזהרו לסיים קודם שיסיים 

הש"ץ כדי שיוכלו לענות אמן אחר ברכתו77.
יש להכריז בבית־הכנסת, שמי שבירכו ‘שהחיינו' 

בשעת הדלקת הנרות – לא יברכוה עתה76.
מחזירים את ספרי־התורה וסוגרים הארון.

תפילת ערבית:

קצת  מאריך  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  במחזור.  נדפס  שלא 
)‘רשימות היומן' עמ' קסח(. הרבי היה אומר זאת  זה  בווידוי 

בקביעות.
‘רשימות היומן' עמ' רב, למרות האמור בשו"ע אדמוה"ז   )70

סי' תרי"ט ס"ד.
71( שם עמ' רב־רג.

72( ‘המלך במסיבו' ח"ב עמ' כא.
שניתן  כב,  עמ'  שם  במסיבו'  וב'המלך  אדמוה"ז.  סידור   )73

לסדר ‘מכירה פומבית' גם על שאר הספרים.
74( קובץ יגדיל־תורה )נ.י.( גיליון ב עמ' נב בשם הרבי.

75( שו"ע אדמוה"ז סי' תרי"ט ס"ג.
76( ספר־המנהגים עמ' 63.

77( שו"ע אדמוה"ז שם ס"ח.
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“ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" – אומרים 
בקול רם78.

אחר עלינו – קדיש יתום, ארבעה מזמורי תהילים 
א־ד )באמירת שמות הוי"ה שבהם, מכוונים שניקוד 
כל שם הוא כמו בתיבת ‘בברית', כנדפס במחזור(, 
הנהיג  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  יתום.  קדיש 
שוב  )והתחילו  התהילים  כל  את  אחר־כך  לומר 

מתחילתו(79.
כתב  ביום־הכיפורים,  יומא  מסכת  לימוד  לעניין 
ולולי  כן.  נוהגים  שרבים  ראיתי  לא  “אבל  הרבי 
כלל.  ניכר  מספר  לא  אפילו   – לומר  דמסתפינא 
ובדבר הרגיל ונעשה בפרסום, ‘לא ראינו' – ראיה"80. 
קריאת־שמע שעל המיטה – כמו בשבת ויום־טוב. 
ו'על  תחנון  אומרים  אין  רם.  בקול   – שם...'  ‘ברוך 

חטא'81.
תהילים:  מזמורי  תשעה  אומרים  השינה  קודם 

קכד־קלב82.
מי שצריך לאכול ביום־הכיפורים83, אינו מקדש 
אומר  אבל  לחם־משנה.  על  לבצוע  צריך  ואינו 
בברכת המזון ‘יעלה ויבוא', ואומר “ביום־הכיפורים 
קודש  מקרא  ביום  הזה,  העון  סליחת  ביום  הזה, 

הזה"84.

78( שם ס"ט.
79( ‘אוצר' עמ' ריב־ג ]בס' שבח־המועדים עמ' 46 הביא שהוא 

מנהג ותיקין, משל"ה מסכת יומא[.
80( מענה משנת תשמ"ה )‘אוצר' עמ' רלב(, למרות שהמנהג 

נזכר ונתבאר בשו"ע רבינו סי' תרכ"א סט"ז.
81( ספר־המנהגים עמ' 59.

)ולא  השינה'  ‘קודם  משמעות   .54 עמ'  ספר־המנהגים   )82
‘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'.
ביום־ וכו'  לחולה  אכילה  וזמני(  )כמויות  שיעורי  לעניין   )83
ושיעורי  מדות  קפא.  עמ'  מקווה'  ‘שיעור  ראה   – הכיפורים 
תורה עמ' רמט. שיעור אכילה – 30 סמ"ק מוצק )נפח קופסת 
גפרורים רגילה(, שיעור שתיה – כ-40 גרם/סמ"ק נוזל. אכילה 
דקות,   9 לכמות  כמות  בין  אינן מצטרפות. ממתינים  ושתיה 
ואם א"א – לפחות 7 או 6 דקות. ומאחר ו-30 סמ"ק אינם 30 
גרם )ראה קובץ יגדיל תורה, ברוקלין, גיליון סה סימן סד(, הרי 
)12 גרם(, בלחם אחיד   0.4 ממוצע־הצפיפות בלחם לבן הוא 
כלי־ בתוך  וכד'  הלחם  את  לדחוס  ורצוי  וניתן  גרם(,   18(  0.6
וירקות המשקל שווה בערך  המדידה ככל האפשר. ובפירות 

לנפח.
84( שו"ע אדמוה"ז סי' קפח סי"א; תרי"ח סי"ח )בשער־הכולל 
בפסקי  אבל  זאת,  לומר  שלא  פסק  שבסידורו  כ'  ס"ט  פל"ד 

הבריאים   – ובנות(  )בנים  הילדים  את  מחנכים 
להתענות   – עשר  מגיל  והכחושים  תשע  מגיל 
לשעות. ובזמננו אין מדקדקים שיתענו בני שתים־
עשרה ובנות אחת־עשרה כל היום85. מה שנהגו המון 
העם לענות את התינוקות בליל יום־הכיפורים, ואף 
היא  טעות   – מהם  זאת  מונעים  לאכול  כשצריכים 

בידם86.
ילדים הזקוקים לאכילה ביום הקדוש, יש להשגיח 

עליהם שלא יאכלו אכילה גסה, ושיברכו כדין87.
אחר  יום־הכיפורים  בליל  לבית־הכיסא  היוצא 
שיצטרך  כדי  המכוסים  במקומות  ייגע  התפילה, 
ליטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו ולברך “אשר 
שעשה  בכך  דיי  ביום,  אבל  טהורות.  בידיים  יצר" 
מכיוון  כאמור,  ליטול  כדי  ל'קטנים'(,  )אף  צרכיו 

שצריך להתפלל אחר־כך88.
שחרית:

לאחר  אצבעותיו.  קשרי  סוף  עד  רק  ידיו  ייטול 
עיניו, להעביר  ידיו, מעביר המגבת על־גבי  שניגב 
מהן חבלי שינה. אם עיניו מלוכלכות, מותר לרחצן 

להעביר הלכלוך ולא יותר89.
הכוהנים והלויים נוטלים ידיהם עד פרק הזרוע90.

אין מברכים “שעשה לי כל צרכי"91.
“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 
ויום־ בראש־השנה  ופגע־רע  לו שטן  ואין  תפילתו, 

הכיפורים בתפילתו, ואויביו נופלין לפניו'"92.

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(.
85( שו"ע אדמוה"ז סי' תרט"ז ס"ה וסי"א.
86( אלף־המגן למט"א סי' תרט"ז ס"ק ה.

87( אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ז עמ' ב.
88( שו"ע אדמוה"ז סי' תרי"ג ס"ד־ה.

89( שם ס"ב־ג. לענין נט"י – גם ספר־המנהגים עמ' 59, וביאורו 
באג"ק ח"ג עמ' קמז.

90( לקו"ש ח"ט ס"ע 386, ממט"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. וראה 
קעב  גיליון  כפר־חב"ד,  ואנ"ש'  הת'  ‘הערות  בקובץ  בזה  דיון 
עמ' 31-28(, ומ"מ ישובו ויטלו ידיהם לסירוגין במוצאי יוהכ"פ 

)לקו"ש שם(.
91( סידור אדמוה"ז.

92( ספר המאמרים תש"ג עמ' 11.
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הרבי עמד באמירת הפיוטים ‘האדרת והאמונה' 
ו'לא־ל עורך דין' בחזרת הש"ץ.

אומרים  ספר־תורה  להוצאת  הארון  בפתיחת 
של  “ריבונו  ואחר־כך  מידות,  י"ג  פעמים  שלוש 

עולם", ככתוב במחזור.
בניגון  המפטיר93,  מן  חוץ  בתורה,  קוראים 
המיוחד לימים הנוראים, וכן גם באמירת ‘ויעזור', 
ו'מי  התורה,  ברכות  לתורה,  העולים  קריאת 

שבירך'94.
בהזכרת נשמות אומרים “בן/בת פלונית"95.

יוצא מבית־הכנסת בזמן   – ואם  מי שיש לו אב 
הראשונה  בשנה  )רח"ל(  אֵבל  נשמות96.  הזכרת 
למות אביו או אימו, נשאר בבית־הכנסת, אך אינו 
אומר ‘יזכור'97. אחר־כך אומרים “אב הרחמים". גם 

מי שאינו מזכיר נשמות יאמר “אב הרחמים"98.
אם יש מילה בבית־הכנסת, מלים קודם ‘אשרי'. 
הנימול,  לתינוק  ומטעימים  הכוס  על  ומברכים 
חוץ ממה שנותנים לו לטעום כשאומרים “בדמייך 

93( ודלא כמנהג העולם, ‘אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רכ.
94( הנוסח המורגל ב'מי שברך' זה היום: “מי שברך אבותינו 
אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את )פלוני בן פלוני( בעבור 
יום  ולכבוד  התורה  ולכבוד  המקום  לכבוד  לתורה  שעלה 
הכיפורים, בשכר זה הקדוש־ברוך־הוא ישמרהו ויצילהו מכל 
בכל  והצלחה  ברכה  וישלח  ומחלה,  נגע  ומכל  וצוקה  צרה 
מעשה ידיו עם כל ישראל אחיו, ונאמר אמן" )שער הכולל 
פכ"ו ס"ה, ‘אוצר' שם. והעיר, שעפ"ז יש לברר מדוע )ואם?( 

בר"ה אומרים “יום הדין"(.
95( סידור ‘תורה אור' עמ' 259, ‘המלך במסיבו' ח"ב עמ' קסו. 

כה"ח סי' רפד ס"ק לז ע"פ זוהר ח"א פד,א.
ח"א  מהוריי"צ  אדמו"ר  לכ"ק  קונטרסים'   - המאמרים  ב'ס' 
עמ' וא"ו איתא, שמזכירים ב'יזכור' גם נשמות של צדיקים. 
רבותינו  ]את[  “וכן  הרבי,  את  )תחילה(  להזכיר  נהגו  ומכאן 
ענין  שזהו  אותם...  שהכירו  לאלו  בנוגע  שלפניו  נשיאינו 
זה  שענין  לומר  בהכרח  אבל  האומר,  עבור  היא  שפעולתו 
דאמירת  בנוסח  מזכירים  שאותם  אלו  עבור  גם  כח  נותן 

‘יזכור'" - תורת מנחם כרך מו עמ' 343, וש"נ.
הורים  לו  שיש  מי  גם  ולכאורה  קלג,כא.  שו"ע  קיצור   )96
כשאין  ועכ"פ  יזכור,  לומר  נשאר  בת  או  בן  רח"ל  לו  ונפטר 

אחרים שיאמרו עבורם.
גיליון   – לה"ק   – עניינים'  ‘תוכן  בחוברת  הרבי  הוראת   )97
נז, חג הסוכות תשכ"ה )והיא ‘משנה אחרונה' כלפי המובא 
ב'שערי הלכה ומנהג' יו"ד עמ' שפג “לומר באופן שלא יהיה 
ניכר", וחבל שנשמטה שם(, הובאה בשלימותה ב'אוצר' עמ' 

רכא־ב.
98( הוראת 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.

חיי". אם המילה מחוץ לבית־הכנסת – יחזירו את 
ספר־התורה לארון הקודש לפני שיוצאים99.

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 
“ותשובה...  רם  בקול  הש"ץ  ולאחריהם  הציבור 
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"100.
להפסיק  לפורסן,  כדי  וכדומה  מגבות  מכינים 
בין פני המשתחווים ב'עלינו'101 וב'והכוהנים' לבין 

הקרקע.
בשנים הראשונות, עמד הרבי ב'סדר העבודה', 

וישב רק לאמירת פיוט “כאוהל הנמתח".
להכריז  כך:  לומר  הש"ץ  צריך  כוננת"  “אתה 
‘אתה', להפסיק קימעא, ואחר־כך להמשיך ולומר 

“כוננת עולמך..."102.

ס"ה.  תרכ"א  סי'  אדמוה"ז  שו"ע  ע"פ  כולל־חב"ד,  לוח   )99
)מש"כ שם לומר איזה מזמור, צ"ע, שהרי הש"ץ אומר פסוקי 
‘ידעתי...' לפני הקדיש. ואולי ע"פ מש"כ בפסקי הסידור אות 
סה, שלדעת אדה"ז לא די בפסוקים מלוקטים וצ"ל מזמור 
דווקא. וראה ‘התקשרות' גיליונות: תשנ"ז, תשפ"א, תשצ"ו).

בכל  ‘כתר'  שאומרים  פולין(  )נוסח  במניין  המתפלל   )100
תפילות היום, לכאורה יענה עמהם כנוסחתם, ע"פ פשטות 
מלה  הש"ץ  עם  הקדושה  נוסח  כל  “לומר  האריז"ל  לשון 
במלה" )שו"ע אדמוה"ז סי' קכה סו"ס א. וראה בס' הפסק 
בתפילה מהדו"ק עמ' פ. וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ו חאו"ח 

סי' י' סוף אות ד(.
)וכש"כ  מהתפילה  בלתי־נפרד  חלק  הוא  ‘עלינו'  הנה   )101
והציבור  הש"ץ  הכריעה,  שלאחר  שנפוץ  ולפלא  בר"ה(, 
אודות  השלם  במחזור  הלשון  ולפי  בלחש.  אותו  מסיימים 
שהש"ץ  ברור  מהרוקח"  כ"קבלה  שאומרים  הפסוקים 
ואז אומרים זאת הציבור בלחש  נוסח עלינו בקול,  ממשיך 
ודפוסים  מכת"י  לאחרונה  שי"ל  ובד"מ  במהרי"ל  )אמנם 
בתיקון  שמקורה   – כזו  נוסחא  כלל  הביאו  לא  ראשונים 
השער הכולל פמ"ג ס"ק יג – אלא כהנוסח בקצת מחזורים 
“הוא אלקינו",  הקהל אומר  ובמהרי"ל שדחה שם, שכאשר 
יאמר הש"ץ פסוקים אלו. ואולי היה המנהג שלאחר שהש"ץ 
מסיים לאומרו בקול, אומרים זאת הציבור, ואז יאמר אותן 

פסוקים. וע"ע(.
102( סה"ש תש"ד עמ' 26-25.
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עוו,  ‘חטאו,  עבודה...  בסדר  שאומרים  “מה 
כאילו  עצמנו  מדמין  אנו   – בני־ישראל'  פשעו... 
ויפה עושים המכים על  ‘בית־ישראל',  אנחנו אותן 

ליבם כדרך שעושים באמירת ‘אשמנו'"103.
)וכן  ממקומו  הרבי  עמד  ‘והכהנים'  לאמירת 
‘סדר  ברוב  שישב  בשנים  גם  נוספים,  לקטעים 

העבודה'(.
אדמו"ר  לכ"ק  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת 
ברכיו  על  כריעה  תחילה   – בכריעה  דורנו:  נשיא 
וגודלי רגליו. אחר כך, על גודלי ידיו, וההשתחוואה 
)מתרומם מברכיו. במצחו מגיע עד הרצפה, ונשאר 

עומד על אצבעות רגליו וגודלי ידיו(104.
אם  מנחה מפסיקים,  לתפילת  מוסף  תפילת  בין 

אפשר, לכל הפחות שלושת רבעי שעה105.
הטעמים  בנגינת   – במנחה  התורה  קריאת 

הרגילה106.
אין נשיאת כפיים במנחה, והש"ץ אומר: “אלוקינו 

ואלוקי אבותינו, ברכנו..."107.
בראש  כשהחמה  מתחיל  ‘נעילה'  תפילת  זמן 

האילנות, היינו קרוב לתחילת השקיעה108.
לפני ‘אשרי' פותחים את הארון, ונשאר פתוח עד 

אחרי התקיעה109.
ובקדיש  נעילה  תפילת  שלפני  קדיש  בחצי 
תתקבל שאחריה, אומרים “לעילא ולעילא מכל"105.
וב'אבינו  )בתפילה  “חתמנו"  אומרים  בנעילה 
)במקום  “וחתום"  “כתבנו"(,  במקום  מלכנו', 
“וכתוב"(, “ניזכר ונחתם" )במקום “ניזכר ונכתב"(.
אומרים “היום יפנה" גם אם כבר העריב היום105.

בפיוט “ה' ה' – אזכרה אלקים ואהמיה", כמדומה 
)ולא  הראשונה  בפעם  רק  מידות  י"ג  שאומרים 

103( שו"ע אדמוה"ז סי' קיג סו"ס ג.
104( ‘רשימות' ד' עמ' 10 – ‘רשימות היומן' עמ' קסא, וש"נ. 

וראה ‘אוצר' עמ' קלב.
ואדמו"ר  מהורש"ב  אדמו"ר   .59 עמ'  ספר־המנהגים   )105
גם  הקבועים,  שיעוריהם  כל  את  ביוהכ"פ  למדו  מהוריי"צ 
השיעורים בנגלה, אבל על לימוד משניות וגמ' מסכת יומא 

ראה לעיל בהערה 78 ובפנים.
106( ‘אוצר' עמ' רלג.

107( ויש לברר אודות הי"ג מדות הנאמרות בקטע "יום קוראי 
ה'סליחות' בחזרת הש"ץ דמנחה, שנדפסו  בשמך" שבסיום 
באותיות רגילות, ולכן אין אומרים אותן בקול יחד כנהוג תמיד 

באמירת י"ג מידות )והרי זה דבר הנאמר בציבור דווקא(.
108( שו"ע אדמוה"ז סי' תרכ"ג ס"ב.

109( ספר־המנהגים עמ' 64. לוח כולל־חב"ד.

כפזמון בין בית לבית(110.
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נהג לומר “ואוצרך הטוב 
לנו – תפתח", עם הפסק לפני תיבת “תפתח", ו"לנו" 

נמשך למעלה111.
אין נשיאת כפיים, אפילו עוד היום גדול112.

בעלמא  ‘דאמירן  אחרי  תתקבל,  קדיש  באמצע 
ואחר־כך  נפוליון'113,  ‘מארש  מנגנים  אמן',  ואמרו 

תוקעים תקיעה אחת105.
בין  אפילו  לתקוע  מותר  הדין,  מעיקר 
השמשות114. אבל כמה פעמים אירע בבית־המדרש 
של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שהש"ץ סיים תפילת 
אדמו"ר  כ"ק  והאריך  הכוכבים,  צאת  לפני  נעילה 
עד  נפוליון  מארש  וניגון  מלכנו"  “אבינו  בניגון 
סומכים  העם  שהמון  ומאחר  הכוכבים115.  צאת 
יש  הצום,  את  אחריה  מיד  ומסיימים  התקיעה  על 
להיזהר בכל מקום שלא לתקוע לפני צאת הכוכבים.

יום חמישי
י"א בתשרי

מוצאי יום־הכיפורים:
כתב כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: “המנהג ‘שהש"ץ 
במוצאי יום־הכיפורים צריך להיות מי שיש לו אב 
נוהגין  אין  כאן  ובבית־הכנסת  ראיתיו.  לא   – ואם' 

כן"116.
תפילת ערבית117 והבדלה – בקיטל וטלית, אבל 

110( כן מסר הרהמ"ח דה'אוצר'. מאידך, הרה"ח ר' נחום שי' 
קפלן )המשמש כש"ץ בבית חיינו( מסר, שאומרים הי"ג מדות 
החדש  במחזור  כך  נשאר  ולכן  הפיוט,  בתי  בין  כ'פזמון'  גם 

שי"ל בשנים האחרונות בנ.י. וצ"ע.
איתא  נט,א  דף  ח"א  ובלקו"ד  כא.  ס"ע  תרפ"ז  סה"מ   )111

מהאי־טעמא לעשות אתנחתא אחר תיבת ‘ואוצרך'.
כדעת  ס"ח,  תרכג  סי'  אדמוה"ז  )שו"ע  המנהגים  ספר   )112
הרמ"א שם(. וראה ‘אוצר' עמ' רמ. וצ"ע שבלוח כולל־חב"ד 
מזכיר ‘נשיאת כפיים' )כדעת השו"ע וכו' ומנהג ירושלים, אף 
שבפועל בין אנ"ש גם בירושלים ת"ו אין מספיקים זאת. וראה 

נטעי גבריאל ר"פ סה(.
113( ספר־הניגונים, ניגון קע.

114( שו"ע אדמוה"ז סי' תרכג סעיף יא.
115( ‘אוצר' עמ' רמב.

116( אג"ק ח"ג עמ' רכ.
‘תתקבל'  אחרי  ומיד  אחר,  מנוסח  במניין  המתפלל   )117
‘אין  את  תחילה  לסיים  עליו  לכאורה   – ערבית  מתחילים 
כאלוקינו', ‘עלינו', ‘אל תירא' ו'אך צדיקים', וט' פרקי התהילים, 
שעל־ידי־זה  למרות   – ערבית  להתפלל  יתחיל  אחר־כך  ורק 
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בכובע, והטלית על הכתפיים105.
‘המלך  או  הקדוש'  ‘המלך  ואמר  ששכח  מי 
המשפט' אינו חוזר118, אבל אם אמר ‘זכרנו לחיים' 
פוסק ומתחיל ‘מלך עוזר', ואם כבר אמר “וכתבנו 
בספר החיים" – גומר תפילתו, ומתפלל שוב בתורת 

נדבה119.
במוצאי יום־הכיפורים אומרים: ‘גוט יום־טוב'105. 

ובליובאוויטש, באולם הקטן, הכריזו זאת120.
“מי שכבה נרו ביום־הכיפורים... תקנתו שידליקנו 
אלא  עוד  יכבנו  ולא  יום־הכיפורים  במוצאי  שוב 
יניחנו לדלוק עד גמירא, וגם יקבל עליו שכל ימיו 
ולא  יום־הכיפורים, לא הוא  נרו במוצאי  יכבה  לא 

אחר, אלא יניחנו לדלוק עד גמירא"121.
צום יום־הכיפורים הוא כ"ו שעות122, ויש להקל 

בזה ולצום קצת יותר מכ"ה שעות123.
ידיו  ליטול  צריך  לבנה  וקידוש  הבדלה  קודם 
כמו  הזרוע,  פרק  עד  לסירוגין  פעמים  שלוש 
ברכה.  בלי  אבל  רגיל,  ביום  שחרית  ידיים  נטילת 
כפיים  לנשיאת  ידיהם  נטלו  שכבר  הכוהנים,  וגם 
עד פרק הזרוע, אף אם נטלו אז לסירוגין, צריכים 

ליטול ידיהם כנ"ל124.
על  דווקא  ומברכים  הבדלה.  נר,  יין,   – הבדלה 
ואם  יום־הכיפורים(.  מערב  )שדולק  ששָׁבַת"  “נר 
אחר  נר  ידליק  שבבית־הכנסת,  מזה  חוץ  נר  אין 
ממנו ויברך על שניהם. ובבית מדליק עוד נר מהנר 

ששָׁבַת בביתו ומברך על שניהם125.

‘ברכו' לברכות ק"ש )ראה שו"ע  הוא מפסיד את הקשר בין 
אדמוה"ז סי' נד ס"ג. משנ"ב סי' רלו ס"ק א(. זאת ע"פ מנהגנו 
ערבית  תפילת  שהרי  כאן,  וק"ו  הצינורות",  “מהפכין  שאין 

שייכת כבר ליום הבא.
118( שע"ת סי' קיח ס"ק א. דה"ח סי' לג. מו. עב.
119( קצוה"ש סי' כא ס"ד ובבדה"ש שם ס"ק ט.

)כאחד מ"המנהגים המקובלים,   155 120( סה"ש תרצ"ז עמ' 
שיש להם יסוד"(.

121( שו"ע אדמוה"ז סי' תרי ס"ח.
122( סה"ש תש"ה עמ' 21.

123( אג"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(.
124( לצורך שלילת התפשטות הטומאה לאחר סור קדושת 
היום – לקו"ש ח"ט עמ' 386. לפני קידוש לבנה – לוח כולל־
חב"ד )וכן הורה הרבי במוצאי ת"ב, ס' משבחי רבי עמ' 151(. 
עושים זאת רק כעת, עם תום שעות הצום, ולא לפני ערבית 

)וכיוון שעסוקים בתפילה, א"צ כלל ליטול ידיים אז(.
או  אבוקה,  מדליקים  ס"ה־ו.  תרכד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   )125
מדליקים נר ומקרבים את שלהבתו לנר ששבת, ומברכים על 

)רק  מדייק  היה  נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
בהבדלה זו( לעשות הבדלה בעצמו126.

בכל השנה אין נותנים לאחר לשתות מהשיריים 
ברכת  עליו  בירכו  אם־כן  )אלא  הבדלה  כוס  של 
המזון(, מה שאין כן במוצאי יום־הכיפורים אפשר 

לתת.
בחגירת   – הלבנה  את  מקדשים  הבדלה  אחרי 
אבנט ובסידור ]אבל לאו־דווקא בטלית וקיטל127[, 

ונכון לרחוץ את הפנים ולנעול נעליים לפני כן128.
חשובה129.  סעודה   – יום־הכיפורים  במוצאי 
כל  על  גשמיות  ממשיכה  בהרחבה  עריכתה 
השנה130. טובלים פרוסת המוציא בדבש, אבל על 

השולחן שמים גם מלח.
למחר  עד  צרכי",  כל  לי  “שעשה  מברכים  אין 

בברכות־השחר39.
על־ מדברים  על־כל־פנים  או  מתעסקים  הערב 
 – ישראל  “רוב  ואמר הרבי:  דבר עשיית הסוכה39. 
בפועל,  במעשה  בזה  נזהרים  אינם   – בתוכם  ואני 
דיבור  על־ידי  העניין  חובת  ידי  עתה  גם  ויוצאים 

בזה"131.
שנה אחת ראו שהרבי חוזר הביתה במוצאי יום־
בטרם פשט  עוד  לחדר,  בכניסתו  ומיד  הכיפורים, 
משניות  הוציא  הספרים,  לארון  ניגש  הקיטל,  את 

מסכת סוכה, והחל ללמוד דיני סוכה132.
)ג־ט'ס  “בשם השם"  נקרא  יום־הכיפורים  מחרת 

נאָמען(39.
משכימים לבית־הכנסת133.

אין מתענים עד אחר אסרו־חג. וחתן ביום חופתו 
– בין יום־הכיפורים לחג הסוכות, מתענה134.

בניית הסוכה135: 

שניהם יחד.
126( ‘אוצר' עמ' רמח.

127( ראה אופני הנהגה שונים ב'אוצר' שם.
128( לוח כולל־חב"ד.

129( שו"ע אדמוה"ז שם ס"ט, ‘המלך במסיבו' ח"א עמ' רמו. 
וראה ‘אוצר' עמ' רנ.

145 בשם כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע.  130( לשמע־אוזן עמ' 
וראה ‘אוצר' עמ' רנא.

‘המלך  ‘רשימות' שם.  וראה   .41 131( סה"ש תש"נ ח"א עמ' 
במסיבו' ח"א עמ' רנא, ועוד.

132( מפי הרה"ח ר' דובער יוניק, בי"מ 246 עמ' 27.
133( לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדמוה"ז שם סי"ד.

סי'  ומג"א  סי"ג,  שם  אדמוה"ז  משו"ע  כולל־חב"ד,  לוח   )134
תקע"ג ס"ק ב.

מתשובות  הביא   289 עמ'  יט  כרך  שיחות  בלקוטי   )135
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וכן  ]מהוריי"צ[  אדמו"ר  מו"ח  “כ"ק  הרבי:  סיפר 
לא  לוי־יצחק[  ר'  המקובל  והרה"ח  ]הרה"ג  אאמו"ר 
מסופר  כי  אם  הסוכה"136.  בעשיית  בעצמם  עסקו 
ברח'  בביתו  הסוכה  בבניית  בעצמו  השתתף  שהרבי 

פרזידנט, על־ידי זריקת כמה ענפים של סכך.
מכיוון ש"תשבו כעין תדורו" – צריכה להיות לכל 
משפחה סוכה לעצמה, בדוגמת מה שבכל השנה היא 
היא  הסוכה  עשיית  שגם  ובפרט  משלה.  בדירה  גרה 

מצווה, ובכיוצא בזה “מצווה בו יותר מבשלוחו"137.
אין שום הידור שתהיה הסוכה מחוץ לבית דווקא, 

אלא אפשר להסיר את הגג ולהניח סכך138.
מדברים  גם  לכתחילה  אפילו  הדפנות  את  עושים 

הפסולים לסכך. מנהגנו לעשות ארבע דפנות139.
כך:  על  מצווה  היה  הזקן  אדמו"ר  בסכך.  מרבים 
“סמיך יותר! עוד יותר סמיך!"140. וכדי “שיהיו כוכבים 
נראים מתוכה" תוחבים מקל בעובי הסכך, ליצור נקב 
מפני  הסוכה  את  ]המכסים  בעדו141  לראותן  שיוכלו 
יש  אם  מעליו,  לסכך  הצמוד  פלסטי   בכיסוי  הגשם 
חלל טפח ביניהם, או שהוא מתחתיו אפילו אין ביניהם 
המגולל(  לחלק  )מחוץ  שיישאר  ידאגו  טפח142,  חלל 
טפח פרוס לפני החג, כדי שיהיו מותרים לפתוח את 

המכסה כשנכנסים לסוכה בחג[.
אין מנהגנו לעשות רצפה מיוחדת לסוכה143. ]אבל 
הבונים סוכתם בגינה, ברור שחובתם להכין לה ריצפה 
מיוחדת כדי שיוכלו לאכול בה בשבת וביום־טוב ללא 

חשש השקיה[.
על  ולא  הסכך  תחת  לא  סוכה,  בנוי  מנהגנו  אין 

הדפנות144.

הגאונים )למסכת סוכה סנ"א־נ"ג( שצריך לבנות סוכה בביהכ"נ 
בשביל אורחים, “וכן מנהג ישראל", עיי"ש.

136( המלך במסיבו ח"ב עמ' נג.
137( לקוטי־שיחות ח"כ עמ' 267.

138( אג"ק חי"ב עמ' סו.
להלן  הכתוב  כל  וכן  הסוכות.  חג  מנהגי  המנהגים,  ספר   )139

בסתם נלקח משם.
140( ‘לשמע אזן' עמ' 20.

141( ‘התוועדויות' תש"נ ח"א עמ' 164.
)עיין  נחשב לאוהל  אינו  כיסוי מעל הסכך ללא חלל טפח   )142
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(.
להכין  חובתם  בגינה,  סוכתם  הבונים  אבל  ספר־המנהגים.   )143
לה רצפה מיוחדת, לבל ייכשלו בהשקיה בשבת ויו"ט )ראה שו"ע 

אדמוה"ז סי' שלו ס"ט(.
144( ספר־המנהגים, ‘אוצר' עמ' רסז, וש"נ הטעם.

רגילים  שבשכונה(  הסוכות  )ובשאר   770 בסוכת 
היופי של  רק  בה  כבסוכת הרבי עצמו, שהיה  לנהוג 
ותו  בזה(  להרבות  )והשתדלו  והסכך עצמם  הדפנות 

לא.
ארבעת המינים:

קודם  המינים  ארבעת  עבור  לשלם  מדקדקים  אין 
החג דווקא139.

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 

מקלבריה145.
מראה האתרוג צריך להיות צהוב )כמראה שעווה(, 

ולא כהמדקדקים שיהיה מקצתו ירוק146.
הכפיפות  )את  כפופים  עליו  שאין  לולב  לוקחים 

מכנים בשם ‘קנעפלאַך' ]‘כפתורים'[(.
תהיה  שהשדרה  הקפיד  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ישר;  לולב  קצת;  מן־הצד  ולא  הלולב ממש,  באמצע 
שאינו דק; ושעליו מחוברים בקליפה )קָאֶרע( מאחורי 
השדרה. הקפדה זו האחרונה ידועה לנו גם מהנהגת 

הרבי147.
* רצוי לקנות לכל אחד מהבנים מגיל שש ומעלה 
שבכל  ולפחות  כהלכתם148,  כשרים  המינים  ארבעת 
המינים  ד'  של  ערכה  תהיה  קהילה  בכל  ועכ"פ  בית 
מיוחדת לילדים )וכמובן שלאלה שלאחר הבר־מצווה 

יהיו ארבעת המינים מהודרים(.
לחג־ החג'  ‘צורכי  את  ומחלקים  מגבית  עורכים   *
חיטים'  ל'מעות  )בדומה  הנצרכים  לאלו  הסוכות 
לחג־הפסח(. וכן מחלקים ד' מינים )שצריכים להיות 

‘לכם'(.

145( אג"ק חי"ג עמ' קי וחלק י' עמ' צה.
146( ולכאורה לפי זה, אם יש אפשרות עד"מ לקנות צהוב רק עם 
של  הידור  רק  היא  מהם  שהזהירות  ‘בלעטלאך'(   ( כתמי־עלים 
יופי, יש להעדיף את הצהוב. ולפלא שרבים מאנ"ש אין מקפידין 
האחרונים,  בימים  )מקומי(  אתרוג  הקונים  שאף  ובפרט  ע"ז, 

יכולים למצוא צהובים לרוב.
147( ‘אוצר' עמ' רעא.

סי' רמא ס"ק  ונו"כ. קצות החושן  סי' תרנ"ז־ח  148( ראה שו"ע 
ד. שו"ת אגרות־משה או"ח ח"ג סי' צה. חנוך לנער פכ"ה, וש"נ.

ובערכה של הקטנים, הם ַיקנו זה לזה, בתנאי שהם מעל גיל 6. 
בלית־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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שניים מקרא ואחד תרגום

נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'

à-ìk-ìà älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNé-ìà älàä íéøácä-úà øaãéå äLî êìiå ¦§¨¥«©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤¤

ìàøNé-ìk:האּלין ּפתּגמ ּיא ית ּומ ּליל מ ׁשה  ואזל ¨¦§¨¥«ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ

יׂשראל : ּכל áíéøNòåעם  äàî-ïa íäìà øîàiå ְִִֵָָ©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸
àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL̈¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´§¨®
:äfä ïcøiä-úà øáòú àì éìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«
íBiä éëðà äðL íéøNòå äàî-ïa íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

:äfä ïcøiä-úà øáòú מאה ּבר להֹון ואמר ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«ְְֲַַַָ

עֹוד  יכיל אנא לית דין יֹומא אנא ׁשנין ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָועׂשרין

ירּדנא  ית תעּבר לא לי אמר ויי ּולמעל ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָלמּפק

âéäìàהדין: ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ֵָ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®

éðôì øáò àeä òLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
éäìà ýåýééðôì øáò | àeä EãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º

éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ
éðôì øáò:ýåýé øac øLàk Eמימרּה אלה יי Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«ְְֱֵֵָָָ

מּקדמ האּלין עממּיא ית יׁשצי הּוא קדמ ְְֳֳִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָיעבר

מּליל  די ּכמא קדמ עבר הּוא יהֹוׁשע ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָֻותירתּנּון

ְָיי:

éðùãïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬
ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−

:íúàïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå Ÿ¨«§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬
íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe: §²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

מלכי  ּולעֹוג לסיחֹון עבד די ּכמא להֹון יי ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָויעּבד

יתהֹון:א  ׁשצי ּדי ּולארעהֹון äýåýéמראה íðúðe ְְְֱֲִִֵַָָָֹ§¨¨¬§Ÿ̈−
øLà äåönä-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧©¦§½̈£¤¬

:íëúà éúéeöíäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe ¦¦−¦¤§¤«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½
íëúà éúéeö øLà äåönä-ìëk: יי וימסרּנּון §¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«ְְְְִִָ

פּקדית  ּדי ּתפקדּתא ּככל להֹון ותעּבדּון ְְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָקדמיכֹון

åeöøòz-ìàåיתכֹון: eàøéz-ìà eöîàå e÷æç ְָ¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−
éäìà ýåýé | ék íäéðtîàì Cnò Cìää àeä E ¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ

:jáæòé àìå Etøé-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨¦§´§¦§½©¦«§¬§©

éäìà ýåýé | ék íäéðtî eöøòzCnò Cìää àeä E ©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈
:jáæòé àìå Etøé àì תדחלּון לא ואּלימּו ּתקיפּו ¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤«¨ְְְֲִִִַָ

ּדמדּבר  הּוא אלה יי ארי מּקדמיהֹון תּתברּון ְְְְֱֲֳִִִֵֵַַָָָָָָולא

:ירטׁשּנ ולא יׁשּבקּנ לא ס קדמ ְְְְֳִִִֵַָָָָָָ

éùéìùæéðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´
íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë̈¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´
íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈

:íúBà äpìéçðz äzàå íäì úúìäLî àø÷iå ¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«©¦§¨̧¤¹
õîàå ÷æç ìàøNé-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼
øLà õøàä-ìà äfä íòä-úà àBáz äzà ék¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧
äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈

:íúBà מ כל ּוקרא לעיני לּה ואמר ליהֹוׁשע ׁשה ¨«ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹֻ

הדין  עּמא עם ּתעּול אּת ארי ואּלים ּתקף ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָיׂשראל

ואּת להֹון למּתן לאבהתהֹון יי קּיים ּדי ְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָלארעא

יתהֹון: çéðôìּתחסנּנּה Cìää | àeä ýåýéåE ְְְִַַָ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤À
àøéú àì jáæòé àìå Etøé àì Cnò äéäé àeäµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈

:úçú àìåéðôì Cìää | àeä ýåýéåäéäé àeä E §¬Ÿ¥¨«©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé àì Cnò¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«
לא  בסעּד יהי מימרּה קדמ ּדמדּבר הּוא ְְְְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָויי

תּתבר: ולא תדחל לא ירחקּנ ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָיׁשּבקּנ

è-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàåäøBzä-úà äLî ázëiå §¤¨¦§¥−¦§¨¥«©¦§´Ÿ¤»¤©¨´
ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä-ìà dðziå úàfä©Ÿ¼©¦§À̈¤©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå ýåýé úéøa ית מׁשה  ּוכתב §¦´§Ÿ̈®§¤¨¦§¥−¦§¨¥«ְֶַָֹ

ית  ּדנטלין לוי  ּבני לכהנּיא ויהבּה הדא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָאֹוריתא

י ׂשראל: סבי ּולכל דיי קימא ְְְְֲִֵֵַָָָָָָארֹון

éòéáøéíéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À
:úBkqä âça ähîMä úðL ãòîaäLî åöéå §Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«©§©¬¤−

úðL ãòîa íéðL òáL | õwî øîàì íúBà¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²§©¬
:úBkqä âça ähîMä למימר יתהֹון מׁשה ּופּקיד ©§¦−̈§©¬©ª«ְְִֵֶַָָֹ

ּבחּגא  דׁשמּטתא ׁשּתא ּבזמן ׁשנין ׁשבע ְְְְְְִִִִִַַַַָָָמּסֹוף

àééðt-úàדמטּלּיא: úBàøì ìàøNé-ìë àBáa ְִַַָ§´¨¦§¨¥À¥«̈Æ¤§¥Æ
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éäìà ýåýé-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤
íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâð úàfä äøBzä:àBáa ©¨¬©²Ÿ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«§´
éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìëíB÷na E ¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−

-ìk ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤¨
:íäéðæàa ìàøNé לאתחזאה יׂשראל כל ּבמיתי ¦§¨¥−§¨§¥¤«ְְְְֲִִֵֵֵָָָָ

אֹוריתא  ית ּתקרי יּתרעי ּדי ּבאתרא אלה יי ְְְְְְֱֳִִִִֵֵַַָָָָָָָקדם

ותׁשמעּנּון: יׂשראל ּכל קדם áé-úàהדא ìä÷ä ְְְְֳִִֵַָָָָָ©§¥´¤
øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä̈À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´

éøòLaeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E ¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ
-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨

:úàfä äøBzä éøácíéLðàä íòä-úà ìä÷ä ¦§¥−©¨¬©«Ÿ©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³
éøòLa øLà Eøâå óhäå íéLpäåeòîLé ïòîì E §©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹

eøîLå íëéäìà ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïòîìe§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´
:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì ית ּכנֹוׁש ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿְָ

בקרוי ּדי וגּיֹור וטפלא ּונׁשּיא ּגברּיא ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָֻעּמא

ּדיּלפּון ּובדיל ּדיׁשמעּון „ÔeÙÏÈ)ּבדיל ‡") ְְְְְְְִִִַ¿≈¿
ּכל  ית למעּבד ויּטרּון אלהכֹון יי מּקדם ְְְְְְְֱֲֲֳִִִֶַָָָָָוידחלּון

הדא: אֹוריתא âéeòãé-àìּפתּגמי øLà íäéðáe ְְִֵַָָָָ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À
-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨
øLà äîãàä-ìò íéiç ízà øLà íéîiä©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧

:dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò ízàíäéðáe ©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«§¥¤º
ýåýé-úà äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈¤§Ÿ̈´
äîãàä-ìò íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈
dzLøì änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà: £¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«

ויּלפּון יׁשמעּון ידעּון לא ּדי ("‡ּובניהֹון ְְְְְְִִֵַָָ

(ÔeÙÏÈÂ אּתּון למדח ּדי יֹומּיא ּכל אלהכֹון יי ית ל ¿≈¿ְְְֱֲִִַַַָָָָָ

ּתּמן  ירּדנא ית עברין אּתּון ּדי ארעא על ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָקּימין

ôלמירתּה: ְְֵַ

éùéîçãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−

òLBäéå äLî Cìiå epeöàåìäàa eávéúiå ©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤
:ãòBîéîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼

epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®
òLBäéå äLî CìiåãòBî ìäàa eávéúiå: יי ואמר ©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«ְֲַַָ

יהֹוׁשע  ית קרא לממת יֹומי קריבּו הא ְְְְְִִֶַַָָָָֹֻלמׁשה

מׁשה  ואזל ואפּקדּנּה זמנא ּבמׁשּכן ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹואתעּתדּו

זמנא: ּבמׁשּכן ואתעּתדּו åèýåýéויהֹוׁשע àøiå ְְְְְִִִַַַָָֻ©¥¨¯§Ÿ̈²
çút-ìò ïðòä ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàä−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬¤«¨−̈©¤¬©

:ìäàäãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå ¨«Ÿ¤©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
ìäàä çút-ìò ïðòä: ּבמׁשּכנא יי ואתּגלי ¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤ְְְְְְְִִַָָ

ּתרע  על דעננא עּמּודא וקם דעננא ְְְֲֲַַַַַַָָָָָָָּבעּמּודא

æèpäמׁשּכנא: äLî-ìà ýåýé øîàiå-íò áëL E ְְַָ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦
éúáàéäìà | éøçà | äðæå äfä íòä í÷å E £Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´

éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà õøàä-øëð¥«©¨À̈¤£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦
:Bzà ézøk øLà éúéøa-úà øôäåýåýé øîàiå §¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-íò áëL Eäfä íòä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
änL-àá àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³¨¨̧¨Æ
:Bzà ézøk øLà éúéøa-úà øôäå éðáæòå Baø÷a§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

א  הא למׁשה יי ויקּום ואמר אבהת עם ׁשכב ּת ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּוא  ּדי ארעא עממי טעות ּבתר ויטעי הדין ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָעּמא

קימי  ית ויׁשנּון ּדחל ּתי ויׁשּבקּון ּביניהֹון ּתּמן ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָעל

עּמהֹון: גזרית æéàeää-íBiáּדי Bá étà äøçå ְְִִִָ§¨¨´©¦´´©«Â©Â
ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáæòå©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

:älàäíézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå ¨¥«¤§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º
úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬
ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå úBøöå úBaø©−§¨®§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³

:älàä úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà רגזי ויתקֹוף ¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤ְְְִִָ

ׁשכנּתי  ואסּלק וארחקּנּון ההיא  ּבעידנא ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָבהֹון

סּגיאן  ּביׁשן יתהֹון ויערען למּבז ויהֹון ְְְְִִִִִִַַַָָָָמנהֹון

ׁשכינת  מּדלית הלא ההיא ּבעידנא ויימר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָועקן

האּלין: ּביׁשּיא ערע ּוני ּביני çééëðàåאלהי ְֱִִִִֵֵַַָָָָ§¨«Ÿ¦À
äòøä-ìk ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNò øLàéëðàå £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«§¨«Ÿ¦À
äòøä-ìk ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬¨¨«¨−̈

:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà ואנא £¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«ֲַָ

ּכל  על ההּוא ּביֹומא מּנהֹון ׁשכנּתי אסּלק ְְְְֱִִִַַַַַָָָָסּלקא
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עממּיא: לטעות אתּפנּיּו ארי עבדּו ּדי ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָּביׁשא

èédãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
éäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úàél-ä ¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

úàfä äøéMä:ìàøNé éðáa ãòìeáúk äzòå ©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«§©À̈¦§³
ìàøNé-éða-úà dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì̈¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−
ãòì úàfä äøéMä él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ§¥−

ìàøNé éðáa: ּתׁשּבחּתא ית לכֹון ּכתיבּו ּוכען ¦§¥¬¦§¨¥«ְְְְְִַַָָֻ

ּבדיל  ּבפמהֹון ׁשּויּה יׂשראל לבני ואּלפּה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻהדא

יׂשראל: ּבבני לסהיד הדא ּתׁשּבחּתא קדמי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּדתהי

éùéùëézòaLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úà-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék ¤§¦¦«¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤
òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì ézòaLð¦§©´§¦©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−
éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà äðôe ïLãå§¨¥®¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦

:éúéøa-úà øôäå קּימית ּדי לארעא אעלּנּון ארי §¥¥−¤§¦¦«ְְֲִִִֵֵֵַַָָ

ויׂשּבעּון  וייכלּון ּודבׁש חלב עבדא ְְְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָלאבהתהֹון

ויפלחּנּון  עממּיא טעות ּבתר ויתּפנּון ְְְְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָֻויתּפּנקּון

קימי: ית ויׁשנּון קדמי àë-ékוירּגזּון äéäå ְְְְְְֳַַַַָָָÂ§¨Â̈¦«
äúðòå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈
étî çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´
íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½

:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèaäéäå §¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦Â§¨Â̈
äúðòå úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼Â§¨«§Â̈
Bòøæ étî çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä©¦¨¸©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®
íøèa íBiä äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤

:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà יערען ארי ויהי £¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦ְְֲִֵֵָָ

הדא  ּתׁשּבחּתא ותתב ועקן סּגיאן ּביׁשן ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָֻיתּה

לסהי  ארי קדמֹוהי ּבניהֹון מּפם תתנׁשי לא ארי ד ְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵָָָֻ

עד  דין יֹומא עבדין אּנּון ּדי יצרהֹון ית קדמי ְְְֱֳִִִִִֵַַָָָָגלי

קּימית: ּדי  לארעא אעלּנּון áëäLîלא ázëiå ְְִִִֵֵַַָָָ©¦§¬Ÿ¤²
éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä äøéMä-úà¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬

:ìàøNéíBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå ¦§¨¥«©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää ית מׁשה ּוכתב ©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«ְֶַָֹ

לבני  ואּלפּנּה ההּוא ּביֹומא הדא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּתּוׁשּבחּתא

âë÷æçיׂשראל: øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå ְִֵָ©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´
-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà ék õîàå¤«¡¨¼¦´©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤
:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð-øLà õøàä̈−̈¤£¤¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
äzà ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈
ézòaLð-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz̈¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤¦§©´§¦

Cnò äéäà éëðàå íäì: נּון ּבר יהֹוׁשע ית ּופּקיד ¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«ְִַַַָֻ

יׂשראל  ּבני ית ּתעל אּת ארי ואּלים ּתקף ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָואמר

:בסעּד יהי ּומימרי להֹון קּימית ּדי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָלארעא

ãëéøác-úà ázëì äLî úBlëk | éäéå©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä-äøBzäúBlëk | éäéå ©¨«©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«©§¦´§©´

ãò øôñ-ìò úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©¥®¤©−
ínz: ּפתּגמי ית למכּתב מׁשה ׁשצי ּכד והוה ª¨«ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּדׁשלימּו: עד ספרא על הדא ְְְִִִַַַָָָָאֹוריתא

éòéáùäëa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå-úéø ©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
:øîàì ýåýéïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå §Ÿ̈−¥«Ÿ©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬

øîàì ýåýé-úéøa: נטלי לואי ית מׁשה ּופּקיד §¦«§Ÿ̈−¥«Ÿְִֵֵֵֶַָָָֹ

למימר: דיי קימא åëäøBzäארֹון øôñ úà ç÷ì ְְְֲֵַָָָָ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ
ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−

:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìàøôñ úà ç÷ì ¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«¨ÀŸ©¥´¥³¤
ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−

ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà: ספרא ית סיבּו ¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«ְִִָָ

קימא  ארֹונא מּסטר יתּה ּותׁשּוּון הדין ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָדאֹוריתא

לסהיד: ּב תּמן ויהי אלהכֹון æëéëðàדיי ék ְְֱֲִִֵַַָָָָָ¦´¨«Ÿ¦³
éøî-úà ézòãéépãBòa ïä äLwä Etøò-úàå E ¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á

óàå ýåýé-íò íúéä íéøîî íBiä íënò éç©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−
:éúBî éøçà-ékéøî-úà ézòãé éëðà ék-úàå E ¦©«£¥¬¦«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤

íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä äLwä Etøò̈§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³
:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò íúéä אנא ארי ¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«ֲֲֵָ

ּדקׁשיא (Ú„È‡)ידענא קדל וית סרבנּות ית ְְַָ»«¿»ְְְְְַַָָָָָָָ

מסרבין  דין יֹומא עּמכֹון קּים אנא בעד ְְְְֲִִֵַַָָָָָהא

ואף יי קדם ּדאמּות:(‡¯È)הויתּון ּבתר ְְֲֳֵַָָ¬≈ְֵַָ

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´



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

להצטרפות ויעוץ חינם:

077-444-7777

נוסעים לרבי?
יש לנו כיסוי ביטוחי לחו"ל מושלם עבורך!

:õøàä-úàå íéîMä-úà ía äãéòàå älàä̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà ía ּכל ית לותי ּכניׁשּו ½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤ְְִִָָָ

ית  קדמיהֹון ואמּלל וסרכיכֹון ׁשבטיכֹון ְְְֱֳִֵֵֵֵֵֶַָָָָסבי

וית ּפתּגמּי ׁשמּיא ית ּבהֹון ואסהד האּלין א ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

èëúçLä-ékארעא: éúBî éøçà ézòãé ék ְַָ¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´
íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz©§¦½§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®
-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà úàø÷å§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦
äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä-úà eNòú©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬

:íëéãéïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék §¥¤«¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
òøä-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ

íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa: ידענא ארי §¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«ְְֲֵַָ

(‡Ú„È) תחּבלּון חּבלא ארי ּדאמּות ּבתר »«¿»ְְְֲֵֵַַַָָָ

יתכֹון  ּותערע יתכֹון פּקדית ּדי ארחא מן ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָותסטּון

קדם  ּדביׁש ית תעּבדּון ארי יֹומּיא ּבסֹוף ְְְְְֲֳִִֵַַָָָָּבׁשּתא

ידיכֹון: ּבעֹובדי קדמֹוהי לארּגזא ìøaãéåיי ְְְְְֳִֵֵַָָָָָ©§©¥´
äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´

:ínz ãò úàfäìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå ©®Ÿ©−ª¨«©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´
:ínz ãò úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ּומּליל ¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«ִַ

ּפתּגמי  ית דיׂשראל קהלא ּכל קדם ְְְְֳִִֵֵֶָָָָָָָֹמׁשה

ּדׁשלימּו: עד הדא éðæàaּתּוׁשּבחּתא äLî øaãéå ְְְִִַַָָָ©§©¥´¤À§¨§¥Æ
ãò úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk̈§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−

:ínzô ô ô ª¨«
.ïîéñ ä"éðãà ,íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì

äáåùú úáùì äøèôäãé ÷øô òùåäá

בשבת  חלו ולא מחוברות וילך נצבים וכאשר ישראל". "שובה מפטירין תשובה, בשבת חלה "וילך" כשפרשת

נצבים. בפרשת לעיל אשיש" "שוש קורין תשובה

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLðBra zìLë ék E:Eâýåýé-ìà eáeLå íéøác íënr eç÷ µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¦¬¨©−§¨©£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½§−¤§Ÿ̈®
:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr àOz-ìk åéìà eøîàãàì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà ¦§´¥À̈¨¦¨³¨Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãé äNrîì eðéäìà ãBò øîàð-àìå ákøðäíáäà íúáeLî àtøà ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©£¥´¨¥®£¤§−§ª©¬¨«¤§¨Æ§´¨½̈«Ÿ£¥−
:epnî étà áL ék äáãðåéå äpLBMk çøôé ìàøNéì ìhë äéäà:ïBðálk åéLøL CæåéúB÷ðBé eëìé §¨¨®¦²¨¬©¦−¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−©«©¨®§©¬¨¨−̈©§¨«¥§Æ«§½̈

:ïBðálk Bì çéøå BãBä úéfë éäéåç:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéå ïâã eiçé Blöá éáLé eáLé ¦¦¬©©−¦®§¥¬©−©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈§¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«
èéøt épnî ïðrø LBøák éðà epøeLàå éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî íéøôà:àöîð Eéíëç éî ¤§©¾¦©¦¬−¨£©¦®£¦¯¨¦´¦©£¤À£¦Æ¦§´©£½̈¦¤−¦¤§§¬¦§¨¦³¨¨Æ

:íá eìLké íérLôe íá eëìé íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék írãéå ïBáð älà ïáéåæçéìà-éî §¨´¥¥½¤¨−§¥¨¥®¦§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈«Ÿ§¦−¦¨¬§¨¦¥´
ì òLt-ìr øáòå ïBr àNð EBîk:àeä ãñç õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð úéøàLèéáeLé ¨ÀŸ¥³¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−©£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦¨¥¬¤−¤«¨´
éìLúå eðéúðBr Laëé eðîçøé:íúàhç-ìk íé úBìöîa Cëíäøáàì ãñç á÷réì úîà ïzz §©£¥½¦§−Ÿ£«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬−̈¨©Ÿ¨¦¥³¡¤Æ§©£½Ÿ¤−¤§©§¨¨®

:íã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLà£¤¦§©¬§¨©£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤


