
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה • ערב שבת קודש פרשת וילך - 'שובה' • ה' תשרי ה'תשפ"ב

א'תס"ח

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

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
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לפנינו מענה ובו מורה הרבי לשלב לימוד של 
פרקים מאגרת התשובה ומתניא העוסקים 

בעניין השמחה:
אגרת   =] לאדה"ז  אגה"ת  ילמוד   – למכ'[תבו]  במענה 
א'  בחלק   =] דסה"ק  בח"א  והפרקים  הזקן]  לאדמו"ר  התשובה 

דספר הקדוש] תניא המדברים בשמחה (כמצויין במפתח 

ענינים).
בדהתפוהמ"ז [= בדיקת התפילין והמזוזות]

[לימוד שיעורי] חת"ת

אישור פ"נ!

תשובה בשמחההכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ה' בתשרי ה'תשפ"ג – י"ב בתשרי ה'תשפ"ג

יום הכיפורים | עת רצון לביאת המשיח

אם בכל השנה כולה צריכה להיות התשוקה והציפייה 
שיבוא"...  יום  בכל  לו  ד"אחכה  באופן  המשיח  לביאת 
בתשרי  בתשיעי  רצון",  שב"עת  על-אחת-כמה-וכמה 
לביאת  וציפייה  תשוקה  להיות  צריכה  לסיומו,  קרוב 

המשיח תיכף ומיד, ביתר שאת וביתר עוז.
 – בתשרי  דתשיעי  רצון"  ב"עת  יתירה  ובהדגשה 
ודודי  לדודי  "אני  בעניין  אלול  בחודש  העבודה  לאחר 
שבו  לזמן  והציפייה  התשוקה  יותר  נרגשת  שאז   – לי" 
יהיה ניכר העניין ד"אני לדודי ודודי לי" בפועל ובגלוי, 

בגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.
נמצאים  וטף,  נשים  אנשים  בני-ישראל,  כל  וכאשר 
במעמד ומצב של רצון ותשוקה לביאת המשיח... בוודאי 
שהקב"ה ממלא את רצונם של בני-ישראל - להביא את 

הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו.

חס-ושלום,  ...והעיקר – שלא ידחה הדבר לכמה זמן 
בתשרי  בתשיעי  ממש,  ומיד  תיכף  בפועל  יתקיים  אלא 
נפלאות  שנת  תהא  "הי'  שלה  שהרמז  ה'תשנ"ב,  שנת 
שאין  ובאופן  כל",  מכל  "בכל  בכל",  "נפלאות  בה", 
צורך ב"רמזים", כיון שמיד נפתחת הדלת ונכנס משיח 
משיח",  בא  "הנה  באצבעו ואומר זה",  צדקנו, ו"מראה 

דוד מלכא משיחא.
ויחד עמו זקנו דוד המלך, יחד עם משה רבינו... יחד 
פמליא של מעלה... - מבלי להמתין  עם המלאכים וכל 
כיפור,  יום  במוצאי  בירושלים"  הבאה  "לשנה  לאמירת 
יום כיפור – להר הקודש  בערב  לירושלים  שבאים  כיון 

לבית המקדש השלישי, עד לקודש הקדשים.
(מתוך ברכת כ"ק אדמו"ר, ערב יום הכיפורים, תשנ"ב לאחרי תפלת 
מנחה. תורת מנחם ח"א עמ' 59)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

ה' בתשריו'
הל' מעשר פרק יג-יד. הל' מעשר 

שני ונטע רבעי.. בפרקים אלו. 
פרק א.

מ"ע קכז. קכח. מל"ת קנב.הל' מכירה פרק כז.

מל"ת קנ. קנא.פרק כח.פרק ב-ד.ו' בתשריש"ק

מל"ת קמא. קמב. קמג.פרק כט.פרק ה-ז.ז' בתשריא'

מ"ע קיט.פרק ל.פרק ח-י.ח' בתשריב'

פרק יא. הל' בכורים.. בפרקים אלו. ט' בתשריג'
פרק א-ב.

הל' זכיה ומתנה.. 
מ"ע קלא. קכה.בפרקים אלו. פרק א.

מל"ת קמט*. מ"ע קלב.פרק ב.פרק ג-ה.י' בתשריד'

מ"ע קלג. קמג. קמד.פרק ג.פרק ו-ח.י"א בתשריה'

מ"ע פ. פא.פרק ד.פרק ט-יא.י"ב בתשריו'
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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"התשובה יפה לעולם"
בספר יד החזקה של הרמב"ם אין מילים שנכתבו רק ליופי המליצה, כל 
מילה בו מדויקת להפליא • דבר שאיננו נחוץ ואיננו שימושי, איננו יכול 
להיות דבר "יפה" • "התשובה יפה לעולם" – התשובה נחוצה בכל עת 

ומביאה עמה קירוב ו"יופי" • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו 

א
כתב הרמב"ם1: "אף-על-פי שהתשובה והצעקה יפה 
לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים 
היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר2: 'דרשו ה' 

בהמצאו'". 
 – לעולם"  יפה  והצעקה  ש"התשובה  ללשון  בנוגע 

צריך להבין:
כותב  אינו  החזקה"  "יד  בספרו  שהרמב"ם  כיון 
במפרשי  שרואים  וכפי  כו',  מליצות  אויסן")  ניט  ("איז 
למדים  בלשון  והוספה  שמכל תיבה או שינוי  הרמב"ם 
כוונת  היא  מה   – בפועל  להלכות  עד  עניינים  כמה 
ומהו  ביותר",  ו"יפה  "יפה"  הלשון  בדיוק  הרמב"ם 

החילוק ביניהם?

ב
ויש לבאר תחילה הלשון "יפה":

"יפה"  הלשון  משמעות  הנה  בשטחיות,  כשלומדים 
הוא דבר שיש בו שימוש במובן של תועלת ("נוצלעך"). 
אבל יש בזה עוד כמה פירושים: מוטב, כמו "יפה שעה 

אחת קודם", וכיוצא בזה, ועד לעניין היופי.
וכיוון שמדובר אודות פירושים של תיבה אחת, מובן, 
פעמים  כמה  שמצינו  וכפי  ביניהם.  ושייכות  קשר  שיש 
בין  ושייכות  הקשר  שמבאר  הצמח-צדק3,  בדרושי 

פירושים שונים של תיבה אחת או שרש אחד.

1. הלכות תשובה פרק ב הלכה ו.
2. ישעיה נה, ו.

ואילך). וש"נ. וראה  הוספה ג (קמז, ב  3. ראה ספר החקירה (הוצאת תשס"ג) 
גם תורת-מנחם עמ' 7. וש"נ.

ויש להביא דוגמא לקשר ושייכות של שני הפירושים 
ב"יפה", שימוש ויופי – מעניין הקשור עם הלכה בפועל 

בהלכות שבת:
של  לפלוגתא  בנוגע  שבת4  במסכת  בגמרא  איתא 
רבי אליעזר וחכמים אם מותר לצאת בכלי זיין בשבת, 
ש"רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו" (ולכן מותר לצאת 
אומרים  ו"חכמים  לבוש),  כמו  שזהו  כיון  בשבת,  בהם 
אינן אלא לגנאי, שנאמר5 וכתתו חרבותם לאתים" (ולכן 
לו  "אמרו   – משא)  כמו  שזהו  כיון  בהם,  לצאת  אסור 
לרבי אליעזר, וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן 
צריכין,  שאינן  לפי  להן,  אמר  המשיח?  לימות  בטלין 
בעלמא,  לנוי  ותהוי  חרב,  גוי  גוי אל  לא ישא  שנאמר6 
אמר אביי, מידי דהווה אשרגא בטיהרא", ופירש רש"י: 

"נר בצהרים, מתוך שאינו צריך אינו נאה כו'".
היופי ועניין השימוש תלויים זה  מובן, שעניין  ומזה 
בזה, והיינו, שיופי אמיתי, על-פי תורה, שייך רק בדבר 

שמביא תועלת על-ידי השימוש בו.

ג
בעניין  ישנם   – ויופי  שימוש   – אלו  עניינים  שני 
ש"התשובה  הרמב"ם  שכתב  מה  הוא  שזה  התשובה, 

והצעקה יפה לעולם":
ולא  טוב  יעשה  אשר  בארץ  צדיק  אין  ש"אדם  כיוון 
יחטא"7, הרי יש צורך ושימוש בעניין התשובה ("יפה" 
במשמעות של שימוש), כדי לכפר על העבר, ולהבטיח 

4. שבת סג, א. וש"נ.
5. ישעיה ב, ד.
6. ישעיה שם.
7. קוהלת ז, כ.
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לכסלה;  עוד  ישוב  שלא  להבא)  על  הקבלה  (על-ידי 
קרוב  ונחמד  "אהוב  נעשה  התשובה  שעל-ידי  וכיוון 
וידיד" (כמו שכתב הרמב"ם בהמשך הלכות תשובה8), 

הרי התשובה היא "יפה" גם במשמעות של יופי.
וממשיך הרמב"ם ש"בעשרת הימים שבין ראש השנה 
שנאמר  ביותר...  יפה  היא  (התשובה)  הכיפורים  ויום 

דרשו ה' בהימצאו":
הכיפורים  ליום  ראש-השנה  שבין  הימים  בעשרת 
ו"בהיותו  "בהימצאו"  הוא  הקדוש-ברוך-הוא  שבהם 
"אהוב  להיות  כדי  התשובה  בעניין  הצורך  קרוב", 
בשעה  מכמו  יותר  גדול  הוא  וידיד"  קרוב  ונחמד 
שנמצא בריחוק מהקדוש-ברוך-הוא, "מרחוק ה' נראה 
לי"9; וכמו כן גדולה יותר האהבה והידידות כו' (עניין 
כפי  להקדוש-ברוך-הוא,  בקירוב  כשנמצאים  היופי) 
החביבות  ביטוי  דומה  שאינו  למטה  בפועל  שרואים 
כו' כאשר נמצאים באותו מקום או כשנמצאים בריחוק 

מקום.
ועל-פי-זה יש לומר, שהראיה שמביא הרמב"ם ממה 
סיום  על  רק  לא  היא  בהימצאו",  ה'  דרשו  "שנאמר 
הפיסקא: "ומתקבלת היא מיד" (שזהו הפירוש הפשוט 
הוא  שהקדוש-ברוך-הוא  שכיון  הרמב"ם,  בדברי 
"בהימצאו", לכן "מתקבלת היא מיד"), אלא גם על מה 
שכתוב לפני זה ש"היא יפה ביותר" – דכיון שהקדוש-
בעניין  והיופי  הצורך  אזי  "בהימצאו",  הוא  ברוך-הוא 

התשובה (ב' הפירושים ד"יפה") הוא ביותר.

ד
והביאור בזה:

מבואר בחסידות – החל מדברי רבינו הזקן בתניא10
הפנים  "כמים  הכתוב11  בפירוש   – הביאור  באריכות 
לפנים כן לב האדם לאדם", שכן הוא גם ביחס של בני 
ישראל, "אתם קרויין אדם"12, על שם "אדמה לעליון"13, 

אל האדם העליון שעל הכיסא.

8. פרק ז הלכה ו.
9. ירמיהו לא, ב.

10. פרק מו ואילך.
11. משלי כז, יט.

12. יבמות סא, ריש ע"א. וש"נ.
13. ראה של"ה ג, ריש ע"א. ועוד.

הוא  שהקדוש-ברוך-הוא  שהעובדה  מובן,  ומזה 
האדם  על  פועלת  קרוב",  ו"בהיותו  "בהימצאו" 
העניין  יהיה  אצלו  שגם  רצונו)  ללא  (אפילו  התחתון 

ד"בהימצאו" ו"בהיותו קרוב".
הקדוש-ברוך-הוא  עם  נמצא  יהודי  שכאשר  ומובן, 
מתגבר  אזי   – קרוב"  ו"בהיותו  ד"בהימצאו"  באופן 
היו  ד"עוונותיכם  העניין  את  לבטל  הצורך  אצלו יותר 

מבדילים ביניכם לבין אלקיכם"14.
שחודרת  באופן  היא  התשובה  שאז  זאת,  ועוד 
(בלשון  המאור   קירוב  שמצד  והיינו,  כו'.  בפנימיותו 
החסידות15), שהוא המקור על כל ההארות וההמשכות 
כו', מתעורר גם ה"מאור" של היהודי – פנימיות נפשו, 
(שמתחילים  אורי"  ה'  "לדוד  במזמור  הכתוב  ובלשון 
ימי  לעשרת  הכנה  בתור  אלול16,  חודש  מראש  לומר 
היינו,  אבקש"17,  הוי'  פניך  את  פני  "בקשו  תשובה): 
עם  שלמעלה  והמאור  הפנים  של  החיבור  שנעשה 

המאור שלמטה – פנימיות ועצם הנפש.
מיד",  "מתקבלת  התשובה  שתהיה  פועל  זה  ועניין 
ובמילא יכול להוסיף ולילך "מחיל אל חיל"18, מדרגא 
תתאה  מתשובה   – גופא  התשובה  בעניין  לדרגא, 
מתשובה  או  הזוהר19),  (בלשון  עילאה  לתשובה 
על- והרי  הגמרא20),  לתשובה מאהבה (בלשון  מיראה 
(ולא  מתחילתו"21  עוונו  "נעקר  מאהבה  תשובה  ידי 
שייכות  עליו"22, שבעבר היה לו  ש"מקצת שמו  באופן 
נעשו  "זדונות  שאפילו  ועד  ה'),  מצוות  שאינו  לעניין 
כזו שאפילו צדיקים  לו כזכיות"23, שלכן עומד בדרגא 
היא  שהתשובה  כיוון  בו24,  לעמוד  יכולין  אין  גמורין 

שלימה ואמיתית.
באופן  למטה  העניינים  כל  ממשיכים  ועל-ידי-זה 
טובה  לשנה  טובה  חתימה  וגמר  חתימה  שתהיה 

14. ישעיה נט, ב.
15. דרך חיים יג, ריש ע"ד. כא, סוף ע"ב. צא, א. קונטרס העבודה סוף פרק ה.

פרק  הכולל  שער  בארוכה  וראה  וש"נ.  ו.  סעיף  תקפא  סימן  אפרים  מטה   .16
יא סימן קכח. וש"נ.

17. תהלים כז, ח.
18. שם פד, ח.

19. חלק ג קכב, א ואילך.
20. יומא פו, א.

21. פירוש רש"י שם.

22. פירוש רש"י שם.
23. שם, ב.

הלכות תשובה פרק ז הלכה ד. וראה דרך מצוותיך  24. ברכות לד, ב. רמב"ם 
לט, ב. קצא, סוף ע"א.

5

על  ולא  הסכך  תחת  לא  סוכה,  בנוי  מנהגנו  אין 
הדפנות144.

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

ארבעת המינים:
אין מדקדקים לשלם עבור ארבעת המינים קודם החג 

דווקא139.
קבלה בידינו מאדמו"ר הזקן, להדר לברך על אתרוג 
קלבריה  משתילי  אתרוגים  שיש  בימינו,  גם  מקלבריה. 
האתרוגים  על  לברך  להשתדל  יש  עדיין  ת"ו,  באה"ק 

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

ולא כהמדקדקים שיהיה מקצתו ירוק146.

144. ספר-המנהגים, 'אוצר' עמ' רסז, וש"נ הטעם.
145. אג"ק חי"ג עמ' קי וחלק י' עמ' צה.

יש אפשרות עד"מ לקנות צהוב רק עם כתמי-עלים  146. ולכאורה לפי זה, אם 
את הצהוב.  יש להעדיף  ('בלעטלאך') שהזהירות מהם היא רק הידור של יופי, 
(מקומי)  אתרוג  הקונים  שאף  ובפרט  ע"ז,  מקפידין  אין  מאנ"ש  שרבים  ולפלא 

בימים האחרונים, יכולים למצוא צהובים לרוב.

לוקחים לולב שאין עליו כפופים (את הכפיפות מכנים 
בשם 'קנעפלַאך' ['כפתורים']).

תהיה  שהשדרה  הקפיד  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 
ישר;  לולב  קצת;  מן-הצד  ולא  ממש,  הלולב  באמצע 
מאחורי  (קָאֶרע)  מחוברים בקליפה  ושעליו  דק;  שאינו 
מהנהגת  גם  לנו  ידועה  האחרונה  זו  הקפדה  השדרה. 

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

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

147. 'אוצר' עמ' רעא.
148. ראה שו"ע סי' תרנ"ז-ח ונו"כ. קצות החושן סי' רמא ס"ק 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.

לא לפנסיה
"בדעתי להמשיך בעבודתי ברכבת היות ואני מרגיש 

שזה רצונו של הרבי שליט"א".
לא הרבי  כתב  לפנסיה"  "לצאת  למילים  בהתייחסו 

הדגיש  שליט"א"  הרבי  של  רצונו  "שזה  המילים  ואת 
בקו תחתון – כלומר חיובי. (שם עמ' 185).

(ז"ל)  פרידמן  אהרן  ר'  הרה"ח  הנאמן  כשמזכירו 
נלקח לשירות צבאי בן כשלושה חודשים, נאלץ רש"מ 
להתמודד בגפו עם עומס העבודה הגדול. תחילה יצא 
כחודשיים מרכבת- בת  תשלום)  ללא  (חופשה  לחל"ת 

ישראל. כשתמו שני חודשי החופשה התייעץ עם הרבי 
לו  הורה  הרבי  אך  חופשתו,  את  להאריך  אם  בשאלה 
לשוב לאלתר לעבודתו כנהג קטר ו... להמשיך במלוא 

המרץ בעבודתו הציבורית (שם עמ' 60).
יתכן והתשובה הבאה שייכת לתקופה אחרת.

בה' כסלו תשכ"ו (שם עמ' 313) היתה תשובת הרבי:
מהרכבת ולא יקבל  ע"פ כהנ"ל – לא יבקש חופש 
על-עצמו ענין המזכירות. (גם מלכתחילה לא הייתה 

הכוונה למזכירות כי-אם לפעילות).

לי  היו  הקודם...  השבוע  "בסוף  כי  שדיווח  לאחר 
תאונות... הגם שכל הפעמים אני לא אשם", כתב הרבי 

(עמ' 186):
נתקבל המכתב מכ"ז טבת, ופשוט שעליו להמשיך 
במשרתו ברכבת, ומכמה טעמים, אלא שיהיו מונחים 
בקרון שלו ספרים וצדקה-פושקע [=קופת צדקה]... 

נסיים בפרט הקשור בהתפתחות כפר חב"ד:

חשיבות רכבת בכפר חב"ד
תשט"ז  טבת  בי"ז  חב"ד  כפר  לועד  הרבי  כתב  כך 
('אגרות-קודש' כרך יב עמ' רכג. וראה גם שם עמ' צד):
בוודאי למותר לעוררם, שכדאי להשתדל שהרכבת 
תתעכב בכפר יותר מפעם אחת ביום וכל המרבה בזה 

הרי זה משובח
חב"ד  כפר  דרך  רכבת  תחנת  להקמת  והכוונה 

להעלאת והורדת נוסעים.
לא ארכו ימים, ובכ"ב תמוז תשט"ז (אג"ק כרך יג עמ' 

ערה) מציין הרבי: 
שהצליח בידם הענין דעכוב הרכבת הנוספת בכפר 

חב"ד.
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שחרית ביום רגיל, אבל בלי ברכה. וגם הכוהנים, שכבר 
נטלו ידיהם לנשיאת כפיים עד פרק הזרוע, אף אם נטלו 

אז לסירוגין, צריכים ליטול ידיהם כנ"ל124.
"נר  על  דווקא  ומברכים  הבדלה.  נר,  יין,   – הבדלה 
נר  אין  ואם  יום-הכיפורים).  מערב  (שדולק  שָׁשַבת" 
ויברך  ממנו  אחר  נר  ידליק  שבבית-הכנסת,  מזה  חוץ 
בביתו  שָׁשַבת  מהנר  נר  עוד  מדליק  ובבית  שניהם.  על 

ומברך על שניהם125.
מדייק (רק בהבדלה  כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע היה 

זו) לעשות הבדלה בעצמו126.
של  מהשיריים  לשתות   לאחר  נותנים  אין  השנה  בכל 
כוס הבדלה (אלא אם-כן בירכו עליו ברכת המזון), מה 

שאין כן במוצאי יום-הכיפורים אפשר לתת.
אבנט  בחגירת   – הלבנה  את  מקדשים  הבדלה  אחרי 
ונכון  וקיטל127],  בטלית  לאו-דווקא  [אבל  ובסידור 

לרחוץ את הפנים ולנעול נעליים לפני כן128.
עריכתה  חשובה129.  סעודה   – יום-הכיפורים  במוצאי 
טובלים  השנה130.  כל  על  גשמיות  ממשיכה  בהרחבה 
פרוסת המוציא בדבש, אבל על השולחן שמים גם מלח.
אין מברכים "שעשה לי כל צרכי", עד למחר בברכות-

השחר39.
על-דבר  מדברים  על-כל-פנים  או  מתעסקים  הערב 
עשיית הסוכה39. ואמר הרבי: "רוב ישראל – ואני בתוכם 
– אינם נזהרים בזה במעשה בפועל, ויוצאים גם עתה ידי 

חובת העניין על-ידי דיבור בזה"131.
יום- במוצאי  הביתה  חוזר  שהרבי  ראו  אחת  שנה 

את  פשט  בטרם  עוד  לחדר,  בכניסתו  ומיד  הכיפורים, 
מסכת  משניות  הוציא  הספרים,  לארון  ניגש  הקיטל, 

סוכה, והחל ללמוד דיני סוכה132.
(ג-ט'ס  השם"  "בשם  נקרא  יום-הכיפורים  מחרת 

נָאמען)39.

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

ערבית (וכיוון שעסוקים בתפילה, א"צ כלל ליטול ידיים אז).
נר  מדליקים  או  אבוקה,  מדליקים  ס"ה-ו.  תרכד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .125

ומקרבים את שלהבתו לנר ששבת, ומברכים על שניהם יחד.
126. 'אוצר' עמ' רמח.

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

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

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

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

132. מפי הרה"ח ר' דובער יוניק, בי"מ 246 עמ' 27.

משכימים לבית-הכנסת133.
 – חופתו  ביום  וחתן  אסרו-חג.  אחר  עד  מתענים  אין 

בין יום-הכיפורים לחג הסוכות, מתענה134.
בניית הסוכה135: 

וכן  [מהוריי"צ]  אדמו"ר  מו"ח  "כ"ק  הרבי:  סיפר 
לא  לוי-יצחק]  ר'  המקובל  והרה"ח  [הרה"ג  אאמו"ר 
עסקו בעצמם בעשיית הסוכה"136. אם כי מסופר שהרבי 
פרזידנט,  ברח'  בביתו  הסוכה  בבניית  בעצמו  השתתף 

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

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

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 
כוכבים  "שיהיו  וכדי  סמיך!"140.  עוד יותר  יותר!  "סמיך 
נקב  ליצור  הסכך,  בעובי  מקל  תוחבים  מתוכה"  נראים 
מפני  הסוכה  את  [המכסים  בעדו141  לראותן  שיוכלו 
חלל  הצמוד לסכך מעליו, אם יש  הגשם בכיסוי פלסטי 
חלל  טפח ביניהם, או שהוא מתחתיו אפילו אין ביניהם 
טפח  המגולל)  לחלק  (מחוץ  שיישאר  ידאגו  טפח142, 
פרוס לפני החג, כדי שיהיו מותרים לפתוח את המכסה 

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

חשש השקיה].

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

עמ' 289 הביא מתשובות הגאונים (למסכת סוכה  135. בלקוטי שיחות כרך יט 
ישראל",  מנהג  "וכן  אורחים,  בשביל  בביהכ"נ  סוכה  לבנות  שצריך  סנ"א-נ"ג) 

עיי"ש.
136. המלך במסיבו ח"ב עמ' נג.

137. לקוטי-שיחות ח"כ עמ' 267.
138. אג"ק חי"ב עמ' סו.

139. ספר המנהגים, מנהגי חג הסוכות. וכן כל הכתוב להלן בסתם נלקח משם.
140. 'לשמע אזן' עמ' 20.

141. 'התוועדויות' תש"נ ח"א עמ' 164.
142. כיסוי מעל הסכך ללא חלל טפח אינו נחשב לאוהל (עיין שו"ע אדמוה"ז סי' 
ה'לבושי שרד'  כלשהו, כדעת  תר"מ ס"י), אך מתחתיו אסור אפילו כשאין חלל 

שם (שוע"ר שם, ודלא כמ"ש המשנה-ברורה שם ס"ק כה בשם הפרי-מגדים).
רצפה  לה  להכין  חובתם  בגינה,  סוכתם  הבונים  אבל  ספר-המנהגים.   .143
מיוחדת, לבל ייכשלו בהשקיה בשבת ויו"ט (ראה שו"ע אדמוה"ז סי' שלו ס"ט).
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ימה  ד"ופרצת  לאופן  ועד  די"25,  בלי  "עד  ומבורכת 
וקדמה וצפונה ונגבה"26, "נחלה בלי מצרים"27, כהייעוד 
דלעתיד לבוא, שיקויים למטה מעשרה טפחים על-ידי 
עבודתנו באופן כזה במשך זמן הגלות28, ומתוך שמחה 

אמיתית וטוב לבב.

ה
[...] יש דין בתורה ש"רובו ככולו"29.

שאף- התפלה,  לעניין  בנוגע  במיוחד  שמצינו  וכפי 
במניין,  צורך  יש  שבקדושה  דבר  לומר  שכדי  על-פי 
עשרה אנשים, מכל מקום, כשישנם שישה אנשים, רוב 
מעמד  באותו  שאינם  אנשים  ארבעה  עוד  ויש  מנין, 
שכבר  (כיון  כולו  המנין  להיות  שצריך  כפי  ומצב 
שעדיין  אנשים  עשרה  ישנם  כאילו  זה  הרי  התפללו), 
לאחרוני  ועד  ובפוסקים  בש"ס  (כמבואר  התפללו  לא 

האחרונים פרטי הדינים שבזה30).
כלומר: כיוון שישנו רוב מנין, אזי בטל המיעוט, אבל 
לא באופן שמתבטלים ממציאותם (דאם כן, יישארו רק 
שבשביל  שבקדושה  דבר  לומר  אסור  יהיה  ואז  ששה, 
שונה  שבו  העניין  שמתבטל  אלא  עשרה),  צריכים  זה 
באותו  הם  העשרה  כל  כאילו  ונחשב  מהרוב,  המיעוט 

מעמד ומצב כמו השישה.

ו
ימי  בנוגע לעשרת  הוא  שכן  ויש לומר בדרך אפשר 

תשובה:
תשובה  ימי  דעשרת  העניין  שכללות   – ובהקדמה 
(כמוזכר  דברים"  עמכם  "קחו  שכתוב31  מה  עם  קשור 
כדאיתא  התפלה,  עבודת  עניין  שהוא  לעיל32), 

25. מלאכי ג, י.
26. ויצא כח, יד.

27. שבת קיח, סוף ע"א.
28. ראה תניא ריש פרק לז.
29. נזיר מב, ריש ע"א. וש"נ.

30. ראה שולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח-חיים סימן סט סעיף ד ואילך. וש"נ.
31. הושע יד, ג.

32. במאמר שנאמר בהתוועדות זו – תורת-מנחם חלק מח עמ' 44.

באחרונים33 (על יסוד דברי הראשונים) שעיקר העניין 
דלימוד  העניין  כל-כך  (לא  הוא  תשובה  ימי  דעשרת 
וכמו  ובתחנונים,  בתפלה  העבודה  אלא)  התורה, 
ימי  עשרת  בהתחלת  גדליה,  בצום  הסליחות  אמירת 
תפלת  ולפני זה –  שבהם מותר לומר סליחות,  תשובה 
קריאת  בין  דראש-השנה,  ראשון  יום  בהפטרת  חנה 

התורה לתקיעת שופר.
ימים  שישה  שעברו  שלאחרי  לומר,  יש  ועל-פי-זה 
מעשרת ימי תשובה, רוב ימי התשובה, באופן המתאים 
לעשרת ימי תשובה, הרי זה נחשב כאילו עברו ונפעלו 
כבר כל העניינים השייכים לעשרת ימי תשובה, והיינו, 
המוכן,  מן  כבר  עומדים  הנותרים  הימים  ארבעת  שגם 

אלא שעדיין לא באו בפועל בזמן.
הפרטים  עשרת  בכל  ה'  ברכת  גם  נמשכת  ואז 
שבישראל,  דרגות  העשר  לכל  היא  וההמשכה  שבהם, 
ושואב  עציך  ל"חוטב  עד  שבטיכם"  מ"ראשיכם 
השנה  כל  במשך  זאת  ממשיכים  ואחר-כך  מימיך"34, 
שבעולם,  דבר  כל  מורכב  שמהם  הדברים  עשרת  בכל 
השיטות  פרטי  בתחילתו35  בפרדס  בארוכה  כמבואר 
באופן חלוקת כל דבר לעשרה, ומהם – שבכל דבר יש 
ונוסף  משלושה,  כלול  מהם  אחד  וכל  סוף,  תוך  ראש 
לזה ישנו גם כללות כולם, או העצם שנושא את תשעת 

המקרים כו'.
הגאולה  תומשך  זה  שלאחרי  קרובה  הכנה  גם  וזוהי 
האמיתית והשלימה, שאז יהיה לא רק כיבוש ארץ שבע 
אומות, אלא גם ארץ קני קניזי וקדמוני (עשר אומות), 

"ירחיב ה' אלוקיך את גבולך"36,
רק  לא  יהיה  שבו  המקדש  בית  בניין  גם  יהיה  ואז 
כינור של שמונה נימין, אלא יתווסף גם "עלי עשור"37, 

עשרה נימין38,

33. ראה הנסמן בשולחן-ערוך אדמו"ר הזקן סימן אורח-חיים סימן תרב סעיף 
ב.

34. ריש פרשת ניצבים.
35. ראה שער ב פרקים א-ב. וראה גם שער ח פרק כה.

36. פרשת ראה יב, כ ובספרי. פרשת שופטים יט, ח ובפירוש רש"י.
37. תהלים צב, ד.

38. ערכין יג, ב.
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דוד –  בן  משיח  בגאולה האמיתית והשלמה על-ידי 
"מבורכת  נאמר  עליו  יוסף39,  בן  משיח  לאחרי  שיבוא 

39. ראה סוכה נב, א-ב. ועוד. הנסמן בליקוטי-שיחות חלק לה עמ' 162 הערה 
.53

הוי' ארצו" – יבוא ויגאלנו בגאולה האמיתית והשלימה 
בקרוב ממש40.

(משיחת יום שלישי, ו' תשרי, ה'תשכ"ז. תורת-מנחם חלק מח עמ' 
52 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

להם:  ואמר  מהאורחים,  לשנים  והסודה  המזונות  את  נתן  אדמו"ר  כ"ק   .40
יערכו "חזרה" ואחר-כך  "מסתמא תערך כאן התוועדות, או מיד, או שתחילה 
וטוב  שמחה  ומתוך  המזונות,  את  תחלקו  אורחים,  בתור  ואתם,  ההתוועדות, 
כו'"  זיך  עסט  "עסן  הניגון  בעצמו  לנגן  אדמו"ר  כ"ק  התחיל  אחר-כך  לבב". 

כשכ"ק אדמו"ר מצטרף לניגון בשמחה.

סיכום

והצעקה  שהתשובה  "אף-על-פי  הרמב"ם:  כתב 
השנה  ראש  שבין  הימים  בעשרה  לעולם,  יפה 
ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, 

שנאמר: 'דרשו ה' בהמצאו'".

לעניין  בקשר  הרמב"ם  לשון  על  לעמוד  יש 
התשובה, שנוקט במילה "יפה", ובהקדמה - דברי 

רבי אליעזר במשנה במסכת שבת: 

נשק  כלי  לשאת  לאדם  מותר  אליעזר  רבי  לדעת 
מרשות  והוצאה  טלטול  משום  בכך  ואין  בשבת 
הם  "תכשיטין  הוא:  להיתר  הנימוק  לרשות. 
ענידת  כמו  מותר  הדבר  ממילא  שכך,  וכיוון  לו", 

תכשיטים.

נאמר  מדוע  אליעזר:  רבי  על  מקשה  הגמרא 
שתכשיטין  "מאחר  לאיתים"?  חרבותם  "וכתתו 
המשיח?!".  לימות  בטלים  הם  למה  לו  הם 
משיבה הגמרא: "לפי שאינן צריכין... מידי דהווה 
לבוא  שלעתיד  כיוון  כלומר,  בטיהרא".  אשרגא 
כלי המלחמה כמו נר  לא יהיו מלחמות כלל, יהיו 

בצוהריים, ש"מתוך שאינו צריך אינו נאה". 

בנחיצות  תלוי  ה"יופי"  כי  עולה  מהאמור 
לא  שימושי,  ואיננו  נחוץ  שאיננו  דבר  ובשימוש: 

יכול להיות נאה ו"יפה".

על-פי-זה יש לבאר את לשון הרמב"ם "התשובה 
א)  פרטים:  שני  על  מורה  זה  לשון  לעולם".  יפה 
ב)  עת.  בכל  ושימושית  נחוצה  הינה  התשובה 
נעשה  השב   – ו"יופי"  נוי  עמה  מביאה  התשובה 

"אהוב ונחמד, קרוב וידיד".

"יפה  התשובה  הכיפורים  ליום  ראש-השנה  ובין 
הקדוש-ברוך-הוא  אלה  בימים  ביותר":  היא 
ימות השנה, וכיוון  מבשאר  "קרוב" ו"מצוי" יותר 
א)  אלה  שבימים  הרי  לפנים",  הפנים  ש"כמים 
ב)  בתשובה,  לשוב  יותר  גדול  צורך  חש  היהודי 
התשובה הינו גדול  על-ידי  הקירוב וה"יופי" הבא 

יותר.

*

ביום ו' תשרי, לאחר שעברו רוב הימים מ"עשרת 
ככולו",  ש"רובו  כיוון  הרי  כראוי,  תשובה"  ימי 
נמצא שכבר ביום זה נעשים ישראל זכאים לגמר 

חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. 
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במצחו מגיע עד הרצפה, ונשאר עומד על אצבעות רגליו 
וגודלי ידיו)104.

בין תפילת מוסף לתפילת מנחה מפסיקים, אם אפשר, 
לכל הפחות שלושת רבעי שעה105.

קריאת התורה במנחה – בנג ינת הטעמים הרגילה106.
"אלוקינו  אומר:  והש"ץ  במנחה,  כפיים  נשיאת  אין 

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

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

התקיעה109.
תתקבל  ובקדיש  נעילה  תפילת  שלפני  קדיש  בחצי 

שאחריה, אומרים "לעילא ולעילא מכל"105.
מלכנו',  וב'אבינו  (בתפילה  "חתמנו"  אומרים  בנעילה 
"ניזכר  "וכתוב"),  (במקום  "וחתום"  "כתבנו"),  במקום 

ונחתם" (במקום "ניזכר ונכתב").
אומרים "היום יפנה" גם אם כבר העריב היום105.

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

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

למעלה111.
אין נשיאת כפיים, אפילו עוד היום גדול112.

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

תקיעה אחת105.

עמ'  'אוצר'  וראה  וש"נ.  קסא,  עמ'  היומן'  – 'רשימות   10 עמ'  ד'  'רשימות'   .104
קלב.

105. ספר-המנהגים עמ' 59. אדמו"ר מהורש"ב ואדמו"ר מהוריי"צ למדו ביוהכ"פ 
לימוד משניות וגמ'  בנגלה, אבל על  את כל שיעוריהם הקבועים, גם השיעורים 

מסכת יומא ראה לעיל בהערה 80 ובפנים.
106. 'אוצר' עמ' רלג.

בשמך" שבסיום  קוראי  בקטע "יום  מדות הנאמרות  הי"ג  אודות  107. ויש לברר 
אומרים  אין  ולכן  רגילות,  באותיות  שנדפסו  דמנחה,  הש"ץ  בחזרת  ה'סליחות' 
בציבור  הנאמר  דבר  זה  (והרי  מידות  באמירת י"ג  תמיד  כנהוג  יחד  בקול  אותן 

דווקא).
108. שו"ע אדמוה"ז סי' תרכ"ג ס"ב.

109. ספר-המנהגים עמ' 64. לוח כולל-חב"ד.
(המשמש  קפלן  שי'  נחום  ר'  הרה"ח  מאידך,  דה'אוצר'.  הרהמ"ח  מסר  כן   .110
הפיוט, ולכן  בתי  כ'פזמון' בין  גם  מדות  הי"ג  שאומרים  מסר,  בבית חיינו)  כש"ץ 

נשאר כך במחזור החדש שי"ל בשנים האחרונות בנ.י. וצ"ע.
מהאי-טעמא לעשות  ח"א דף נט,א איתא  ובלקו"ד  111. סה"מ תרפ"ז ס"ע כא. 

אתנחתא אחר תיבת 'ואוצרך'.
וראה  שם).  הרמ"א  כדעת  ס"ח,  תרכג  סי'  אדמוה"ז  (שו"ע  המנהגים  ספר   .112
השו"ע  (כדעת  כפיים'  'נשיאת  מזכיר  כולל-חב"ד  שבלוח  וצ"ע  רמ.  עמ'  'אוצר' 
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.

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

בכל מקום שלא לתקוע לפני צאת הכוכבים.

יום חמישי
י"א בתשרי

מוצאי יום-הכיפורים:
'שהש"ץ  "המנהג  דורנו:  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  כתב 
במוצאי יום-הכיפורים צריך להיות מי שיש לו אב ואם' – 

לא ראיתיו. ובבית-הכנסת כאן אין נוהגין כן"116.
אבל  וטלית,  בקיטל   – והבדלה  ערבית117  תפילת 

בכובע, והטלית על הכתפיים105.
המשפט'  'המלך  או  הקדוש'  'המלך  ואמר  ששכח  מי 
לחיים' פוסק ומתחיל  אינו חוזר118, אבל אם אמר 'זכרנו 
'מלך עוזר', ואם כבר אמר "וכתבנו בספר החיים" – גומר 

תפילתו, ומתפלל שוב בתורת נדבה119.
יום-טוב'105.  'גוט  אומרים:  יום-הכיפורים  במוצאי 

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

לדלוק עד גמירא"121.
בזה  להקל  ויש  שעות122,  כ"ו  הוא  יום-הכיפורים  צום 

ולצום קצת יותר מכ"ה שעות123.
שלוש  ידיו  ליטול  צריך  לבנה  וקידוש  הבדלה  קודם 
ידיים  נטילת  כמו  הזרוע,  פרק  עד  לסירוגין  פעמים 

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

116. אג"ק ח"ג עמ' רכ.
 – ערבית  מתחילים  'תתקבל'  אחרי  ומיד  אחר,  מנוסח  במניין  המתפלל   .117
עליו לסיים תחילה את 'אין כאלוקינו', 'עלינו', 'אל תירא' ו'אך צדיקים',  לכאורה 
ערבית – למרות שעל-ידי-זה  אחר-כך יתחיל להתפלל  פרקי התהילים, ורק  וט' 
הוא מפסיד את הקשר בין 'ברכו' לברכות ק"ש (ראה שו"ע אדמוה"ז סי' נד ס"ג. 
כאן,  וק"ו  הצינורות",  "מהפכין  שאין  מנהגנו  ע"פ  זאת  א).  ס"ק  רלו  סי'  משנ"ב 

שהרי תפילת ערבית 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.

120. סה"ש תרצ"ז עמ' 155 (כאחד מ"המנהגים המקובלים, שיש להם יסוד").
121. שו"ע אדמוה"ז סי' תרי ס"ח.

122. סה"ש תש"ה עמ' 21.
תיבת  אחר  בו  המופיע  הגרש  המקורי,  המכתב  (ע"פ  רצז  עמ'  ח"י  אג"ק   .123

"שלדידי", הוא טה"ד. וא"כ, תיבה זו משמעה: לדעת הרבי).
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אין מברכים "שעשה לי כל צרכי"91.
ר'  כתב  עולם',  'אדון  התחלת  בעת  שמכוון  מי  "כל 
אני  'ערב  גאון:  שרירא  ורב  גאון  האי  ורב  חסיד  יהודה 
בדבר שתפילתו נשמעת, ואין שטן מקטרג על תפילתו, 
ויום-הכיפורים בראש-השנה  ופגע-רע  שטן  לו  ואין 

בתפילתו, ואויביו נופלין לפניו'"92.
והאמונה'  'האדרת  הפיוטים  באמירת  עמד  הרבי 

ו'לא-ל עורך דין' בחזרת הש"ץ.
שלוש  אומרים  ספר-תורה  להוצאת  הארון  בפתיחת 
פעמים י"ג מידות, ואחר-כך "ריבונו של עולם", ככתוב 

במחזור.
המיוחד  בניגון  המפטיר93,  מן  חוץ  בתורה,  קוראים 
קריאת  'ויעזור',  באמירת  גם  וכן  הנוראים,  לימים 

העולים לתורה, ברכות התורה, ו'מי שבירך'94.
בהזכרת נשמות אומרים "בן/בת פלונית"95.

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

נשמות יאמר "אב הרחמים"98.
'אשרי'.  קודם  מלים  בבית-הכנסת,  מילה  יש  אם 
חוץ  הנימול,  לתינוק  ומטעימים  הכוס  על  ומברכים 
ממה שנותנים לו לטעום כשאומרים "בדמייך חיי". אם 

שו"ע  הקיצור  (כדעת  הזרוע  פרק  עד  הכהנים  יטלו  שחרית  ידיים  בנטילת  גם 
עמ' ריז. וראה דיון בזה בקובץ 'הערות הת'  קלג ס"ז - הוראת הרבי, 'אוצר'  סי' 
לסירוגין  ידיהם  ויטלו  ישובו  ומ"מ   ,(31-28 עמ'  קעב  גיליון  כפר-חב"ד,  ואנ"ש' 

במוצאי יוהכ"פ (לקו"ש שם).
91. סידור אדמוה"ז.

92. ספר המאמרים תש"ג עמ' 11.
93. ודלא כמנהג העולם, 'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' רכ.

יצחק  אברהם  אבותינו  שברך  "מי  היום:  זה  שברך'  ב'מי  המורגל  הנוסח   .94
המקום  לכבוד  לתורה  שעלה  בעבור  פלוני)  בן  (פלוני  את  יברך  הוא  ויעקב, 
ישמרהו  הקדוש-ברוך-הוא  זה  בשכר  הכיפורים,  יום  ולכבוד  התורה  ולכבוד 
מעשה  בכל  ברכה והצלחה  ומחלה, וישלח  נגע  ומכל  צרה וצוקה  מכל  ויצילהו 
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").
רפד  סי'  כה"ח  קסו.  עמ'  ח"ב  במסיבו'  'המלך   ,259 עמ'  אור'  'תורה  סידור   .95

ס"ק לז ע"פ זוהר ח"א פד,א.
איתא,  וא"ו  עמ'  ח"א  מהוריי"צ  אדמו"ר  לכ"ק  קונטרסים'   - המאמרים  ב'ס' 
את  (תחילה)  להזכיר  נהגו  ומכאן  צדיקים.  של  נשמות  גם  ב'יזכור'  שמזכירים 
הרבי, "וכן [את] רבותינו נשיאינו שלפניו בנוגע לאלו שהכירו אותם... שזהו ענין 
שפעולתו היא עבור האומר, אבל בהכרח לומר שענין זה נותן כח גם עבור אלו 
שאותם מזכירים בנוסח דאמירת 'יזכור'" - תורת מנחם כרך מו עמ' 343, וש"נ.

96. קיצור שו"ע קלג,כא. ולכאורה גם מי שיש לו הורים ונפטר לו רח"ל בן או בת 
נשאר לומר יזכור, ועכ"פ כשאין אחרים שיאמרו עבורם.

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

רכא-ב.
ושם,  נח.  עמ'  ח"ב  במסיבו'  'המלך   – נ"ע  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת   .98

שפעם בשנת תש"י הורה הרבי למזכיר הרי"ל שי' גרונר שיאמר זאת.

ספר-התורה  את  יחזירו   – לבית-הכנסת  מחוץ  המילה 
לארון הקודש לפני שיוצאים99.

הש"ץ  זה)  פיוט  באמירת  עמד  (הרבי  תוקף:  ונתנה
אחר-כך  דינם".  גזר  "את  עד  אומר  והציבור  מתחיל, 
והציבור  סוף הקטע,  עד  בקול מ"כבקרת"  אומר  הש"ץ 
הש"ץ  אומר  עד "ומי ירום". אז  השנה"  "בראש  מתחיל 
בקול את כל הקטע, ובסיימו אומרים הציבור ולאחריהם

הש"ץ בקול רם "ותשובה... הגזירה". שוב אומר הציבור 
עכ"פ  (או  אומר  והש"ץ  יעוף",  וכחלום  כשמך...  "כי 
מסיים) את הקטע בקול, ואז אומרים הציבור ולאחריהם 
אומרים  ואז  וקיים",  הוא...  "ואתה  רם  בקול  הש"ץ 
את  מסיים  כשהש"ץ  גמירא  עד  קצבה"  "אין  הציבור 

הקטע בקול מתחיל הש"ץ "כתר"100.
מכינים מגבות וכדומה כדי לפורסן, להפסיק בין פני

המשתחווים ב'עלינו'101 וב'והכוהנים' לבין הקרק ע.
בשנים הראשונות, עמד הרבי ב'סדר העבודה', וישב 

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

עולמך..."102.
פשעו...  עוו,  'חטאו,  עבוד ה...  בסדר  שאומרים  "מה 
בני-ישראל' – אנו מדמין עצמנו כאילו אנחנו אותן 'בית-

שעושים  כדרך  ליבם  על  המכים  עושים  ויפה  ישראל', 
באמירת 'אשמנו'"103.

לאמירת 'והכהנים' עמד ה רבי ממקומו (וכן לקטעים 
נוספים, גם בשנים שישב ברוב 'סדר העבודה').

נשיא  אדמו"ר  לכ"ק  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  הוראת 
דורנו: בכריעה – תחילה כריעה על ברכיו וגודלי רגליו. 
אחר כך, על גודלי ידיו, וההשתחוואה (מתרומם מברכיו. 

99. לוח כולל-חב"ד, ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' תרכ"א ס"ה. (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).
'כתר' בכל תפילות היום, לכאורה  100. המתפלל במניין (נוסח פולין) שאומרים 
יענה עמהם כנוסחתם, ע"פ פשטות לשון האריז"ל "לומר כל נוסח הקדושה עם 
הש"ץ מלה 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).
101. הנה 'עלינו' הוא חלק בלתי-נפרד מהתפילה (וכש"כ בר"ה), ולפלא שנפוץ 
במחזור  הלשון  ולפי  בלחש.  אותו  מסיימים  והציבור  הש"ץ  הכריעה,  שלאחר 
ממשיך  שהש"ץ  ברור  מהרוקח"  כ"קבלה  שאומרים  הפסוקים  אודות  השלם 
ובד"מ  במהרי"ל  (אמנם  בלחש  הציבור  זאת  אומרים  ואז  בקול,  עלינו  נוסח 
שי"ל לאחרונה מכת"י ודפוסים ראשונים לא הביאו כלל נוסחא כזו – שמקורה 
בקצת מחזורים ובמהרי"ל  אלא כהנוסח  ס"ק יג –  הכולל פמ"ג  השער  בתיקון 
שדחה שם, שכאשר הקהל אומר "הוא אלקינו", יאמר הש"ץ פסוקים אלו. ואולי 
ואז  הציבור,  זאת  אומרים  בקול,  לאומרו  מסיים  שהש"ץ  שלאחר  המנהג  היה 

יאמר אותן פסוקים. וע"ע).
102. סה"ש תש"ד עמ' 26-25.

103. שו"ע אדמוה"ז סי' קיג סו"ס ג.
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

מה למדים מרכבת
הרכבת הרוחנית, כמו זו הגשמית, מביאה את האדם למקומות שלא היה 
יכול להגיע אליהם בכוחות עצמו • העשיר חוסך מכספו ונוסע במחלקה 

שנייה ואילו העני, שממילא חי על חובות, מעדיף את המחלקה 
הראשונה • הרבי מבקש מהגאון הרוגטשובי המשך לשיחה ברכבת • 

כשהרבי חיפש את הקטר מכפר חב"ד בערב ראש השנה תשד"מ
הנלמד  הלקח  את  פעם  הסביר  פולין  מצדיקי  אחד 
מ'רכבת', שכאשר מאחרים ברגע אחד, אפשר רחמנא-

ליצלן להפסיד הכל!
קודש  שבת  בהתוועדות  הרבי  השמיע  זה  רעיון 
פרשת חיי שרה תשי"ג (תורת מנחם כרך ז' עמ' 176) 
קודש'  ('שיחות  תשל"ט  השבועות  חג  של  שני  וביום 

תשל"ט כרך ג' עמ' 101).
 – (תורת-מנחם  תשי"א  בראשית  שבת  בהתוועדות 
התוועדויות תשי"א כרך ב עמ' 58-57) התייחס הרבי 
באריכות לכל ההווי הסובב את הרכבת. הוא תיאר את 
של  נסיעתה  סדר  את  פירט  הרכבת,  בתחנת  הנעשה 
הרכבת, מנה את סוגיה השונים, מחלקותיה וכו'. ומכל 
זה הפיק הרבי הוראות מעשיות בעבודת האדם (להלן 
תמצית הדברים מספר 'מה רבו מעשיך' עמודים -165

:(163
נוסעים  כלשהו,  למקום  במהירות  להגיע  כשרוצים 

ברכבת.
נוסעים  אין  שלרוב  הוא,  הרכבת  במסע  הסדר 
ישירות אל היעד, אלא עוצרים באמצע הדרך. אם כדי 
המצטרפים באמצע הנסיעה, או  להעלות עוד נוסעים 

מפני שלא כל הנוסעים יכולים לשאת את המהירות.
הנוסעת  מהירה,  רכבת  רכבות:  מיני  שני  יש  בכלל, 
מהר וישירות ליעד, ורכבת מאסף, העוצרת בדרך כדי 
להעלות את אלה שלא הצטרפו מיד בתחנה הראשונה.

ברוחניות – יעקב אבינו יכול היה מצד עצמו ללכת 
והבקר",  "הצאן  בגלל  אבל  השלמה,  הגאולה  אל  מיד 
היה  יכול  לא  שלו,  במהירות  ללכת  יכולים  שאינם 
"בעיתה"  גאולה  לבוא.  לעתיד  עד  עשו"  "להר  ללכת 

במקום "אחישנה".
לפני שהרכבת פותחת בנסיעתה, היא צופרת, לאלה 
לגמרי  ששכחו  לאלה  או  בצרורותיהם,  מדי  העסוקים 
שעומדים לנסוע. – להזכירם שהרכבת עומדת לנסוע. 

וכאשר  ושלישית.  שנייה  ראשונה,  פעם  צופרים  כך 
להראות  לאט,  לנסוע  מתחילים  עוזר,  אינו  זה  כל 
מתחילים  מכן  לאחר  ורק  ברצינות,  בכך  שמתכוונים 

לנסוע במהירות.
והנמשל ברוחניות:

הרכבת: תפקיד האדם בעולם ותכלית בריאתו הוא, 
שנעשית  היגיעה  על-ידי  העלייה  "מהלך".  שיהיה 
הגוף,  הגבלת  עם  לעולם-הזה  למטה  הנשמה  בירידת 
עד  על-ידה  ומגיעים  בהדרגה,  שלא  עלייה  היא 
ל'עצמות ומהות אין סוף ברוך הוא'. וזה נרמז ברכבת, 
המביאה את האדם למקום שלא יכול היה להגיע אליו 
בכוחותיו שלו: עבודת האדם בעולם הזה, שכולה מסע 

לקראת גילוי כבוד ה' בעולם, בביאת משיח צדקנו.
התחנות השונות: בחודש אלול, מעוררים לתשובה, 
אם כי על האדם לדאוג לכך שיהיו "כל ימיו בתשובה", 
הפסוק "היתקע שופר  הרי בחודש אלול מקיימים את 
ארבעים  של  ארכה  ניתנת  יחרדו?!".  לא  ועם   – בעיר 
יום כדי לשוב בתשובה, ואם לאו – כבר נאמרו הדברים 

בעיר נינווה.
באלול תוקעים בשופר (למנהג חב"ד) 'עשר קולות', 
עושים  בראש-השנה  קולות.  מאה   – ובראש-השנה 
כל  תיקון  כל דבר בצורה הברורה ביותר; ובענייננו – 
עשר כוחות הנפש, כל אחד מהם כפי שכלול מעשרת 

האחרים.
תשובה  ועושה  האדם  זוכה  אם  ביום-הכיפורים, 
כראוי, הרי הוא "בעל הבית" ובכוחו לדרוש – ולא רק 

לבקש – מחילה וסליחה.
הנותרים  הימים  בארבעת  יום-הכיפורים,  אחרי 
תשובה  לעשות  כביכול  "מתחילים"  הסוכות,  חג  עד 

מחדש, דהיינו בדרגה גבוהה ביותר.
ומרירות"  "בכייה  של  הקרון  על  עלו  שלא  ואלה 
שמיני- יכולים לעלות אחר-כך על הקרון של סוכות, 

8



9

שעליו  שהתווית  שמחתנו,  זמן  ושמחת-תורה,  עצרת 
היא "שמחה וריקודים", ולהצטרף למסע ברכבת.

כשם שבגשמיות יש סוגי קרונות שונים לסוגי נוסעים 
שונים, כך יש קרון נוסף לאלה האוהבים לרקוד, שאם 
כמאמר  רק ירקדו לשם-שמים, יצטרפו גם הם למסע. 
ששמיני-עצרת פועל בקו השמחה  כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

אותו עניין עצמו שפועל ראש-השנה בקו המרירות.
ובזמן  הנוראים  שבימים  הגילויים  עוצם  מצד 
הללו,  בגילויים  טרודים  להיות  עלולים  שמחתנו, 
וכשיגיעו לעיקר, שעל-ידו נעשית "המשכת העצמות" 
השנה,  כל  במשך  לקונו  האדם  עבודת  והוא –  כאמור, 

לא יפעלו, חלילה, כראוי.
של  השיריים  שהיא  בראשית,  שבת  ניתנת  כן  על 
חודש תשרי, אך בכל זאת ניתן להשלים בה את כל מה 
שהחסירו במשך החודש. וכפי שאדם מעמיד את עצמו 

בשבת זו, תימשך עבודת ה' שלו כל השנה כולה.

לחבר את הקטר לקרונות
קדושת  כב'  סיפור  על  הרבי  חזר  הזדמנויות  בכמה 
בשנים  באיטליה,  ברכבת  נסיעתו  הריי"צ אודות  הרבי 
שבהן נחשבה למדינה בלתי מפותחת דיה ("בטלנית"): 
הנוסעים היו ממתינים במקומות מושבם בתוך קרונות 
הרכבת, והכל היה מוכן לנסיעה, ה"קטר" עם הגחלים, 
והאדים,  הקיטור  הדרושים,  הדברים  ושאר  המים, 
צפירות נשמעו... אך העיקר היה חסר: ה"קטר" לא היה 
צפר ונסע לדרכו, ואילו  שהקטר  לקרונות, כך  מחובר 

הנוסעים היושבים בקרונות לא זזו ממקומם!...
יהיה  שה'קטר'  להקפיד  צריך  מהסיפור:  הלקח 

מחובר ל'קרונות' וימשוך אותם אחריו.
בשבת פרשת ראה תשי"ב (תורת-מנחם – התוועדויות 

תשי"ב כרך ז' עמ' 146) אמר הרבי:
תכלית הכוונה היא שהנשמה והגוף לא יהיו נבדלים 
ונפרדים זה מזה, שאז הנשמה אינה שייכת אל הגוף, 
כך שהנשמה יכולה להתעורר בהתפעלות לאלוקות, 
ולחבר  לקשר  צריכים  לכך.  שייכות  כל  אין  ולגוף 
עם  יתעלה  הגוף  שגם  הגוף, עם  הנשמה  את עבודת 

הנשמה, שכן, תכלית הכוונה היא בהגוף דווקא.

הנשיא מתעלה – החסידים מאחור
מנחם  (תורת  תשי"ג  אלול  ח"י  תבוא  פרשת  בשבת 
הרבי  עמ' 156) התייחס  ט'  כרך  תשי"ג  התוועדויות   –
ובמשך  באלול,  חיוניות  מחדיר  אלול  שח"י  לפתגם 

לסיפור הרכבת אמר:
עצמו ("צוטראגן  כלפי  הדברים  את  להפנות  צריך 
לידע  צריך  ואחד  אחד  כל  זיך").  צו  עניין  דעם 

שהדברים מכוונים אליו; לא מתכוונים למישהו אחר, 
אלא אכן מתכוונים אליו ("מ'מיינט טאקע אים")...

תשי"ז  שמחת-תורה  ליל  בהתוועדות  לכך  ובדומה 
(על-פי 'תורת מנחם' כרך יח עמ' 85):

חודשי  של  (הרוחנית)  העבודה  מכל  התכלית  מה 
הדברים  אין  כאשר  לשמחת-תורה  עד  אלול-תשרי 
יורדים לידי פועל, בשעת התוועדות אכן מתעוררים, 
מכן  ולאחר  המוחלט",  ב"רצון  נשארת  ההחלטה  אך 
לקשר  יש  כמקודם...  ומצב  מעמד  באותו  נשארים 
ההתוועדות  בשעת  הנוצרת  ההתעוררות  בין  ולהדק 

עם הפועל של לאחר מכן.
מספר  על  הרבי  עורר  תשד"מ  בשנת  בהזדמנות 
הרכבת  על  סיפר  השאר  ובין  תיקון,  הטעונים  דברים 

הנ"ל ואמר:
נשיא הדור [כלומר ה'קטר'] מתעלה מעלה מעלה 
נשארים  ה'קרונות']  [דהיינו  והחסידים  שאת  ביתר 

מאחור...

הוראה מתאונת רכבת
על  מיידנצ'יק  שלמה  הרב  דיווח  תשט"ז  בשנת 
מיום  תשובתו  באגרת  בארץ.  שאירעה  רכבת  תאונת 
עמ'  יג  כרך  הרבי (אגרות-קודש  לו  כותב  בתמוז  כ"ד 

רצה-רצו, להלן בתרגום חופשי):
הדיזל  קטר  תאונת  אודות  כותב  שהנך  מה 
שבכל  הבעש"ט,  של  הפתגם הידוע  לפי  והקרונות – 
יתברך,  השם  בעבודת  לקח  ישנו  שבעולם  אירוע 
ואם האירוע איננו כראוי – יש להשתמש בו כהוכחה 
כתיקונו  גם  שישמש  מה  המעשים,  את  לשנות  שיש 
ללמוד  יש  בעניינינו,  גם  כך  רצוי.  הבלתי  של העניין 
מהתאונה שניתקה את הקשר שבין קטר הדיזל לבין 

הקרונות שלו.
הקטר – בעבודת ה' – הוא הנפש האלוקית וביהודי, 
עליה אומרים אנו בתפילה: "נשמה שנתת בי, טהורה 
היא.. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך". עליה 
הבהמית  הנפש   – הקרונות  עם  ביחד  זאת  לעשות 
והגוף, באופן כללי יותר, הקטר הוא המוח והשכל, כי 

הכלל הוא שעל המוח להיות שליט על הלב.
אולם העבודה חייבת להיות לא באופן של "תוהו", 
על  הבעש"ט  כפתגם  אלא  והריסה,  שבירה  דהיינו 
הפסוק "עזוב תעזוב – עמו" שיש לעבוד את ה' ביחד 
עם הגוף, ולא לשברו על-ידי סיגופים וכדומה. על-ידי 
העבודה היום-יומית, מתבטל הצורך ב"פגיעה במנוע 
אגרשנו  מעט  "מעט  יום  בכל  כי  קרונות",  והשלכת 
יותר  הרע  את  הולך ומנצח  שבאדם  הטוב   – מפניך" 
בכלל  ומצוות  בתורה  האמור  קיום  על-ידי  ויותר, 
זו "לא  ובתורת החסידות בפרט. כן נאמר על עבודה 
כמוסבר  מאוד",  הדבר  אליך  קרוב  כי  היא..  בשמים 
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למקום  ספרי-התורה  עם  פונים  כשרים  אנשים  שני 
לבית-הדין). עומדים עם ספרי-התורה  הש"ץ (המצטרף 
איתם  עומדים  הבימה, ואין  את  לו, ואין מקיפים  בסמוך 

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

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

שהם בית-דין, ישמעו74.
פסוק "אור זרוע" – פעם אחת, ובקול רם.

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

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

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

שיוכלו לענות אמן אחר ברכתו77.
'שהחיינו'  שבירכו  שמי  בבית-הכנסת,  להכריז  יש 

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

תפילת ערבית:
בקול  ועד" – אומרים  שם כבוד מלכותו לעולם  "ברוך 

רם78.
אחר עלינו – קדיש יתום, ארבעה מזמורי תהילים א-ד 
שם  כל  שניקוד  מכוונים  שבהם,  הוי"ה  שמות  (באמירת 
יתום.  קדיש  במחזור),  כנדפס  'בברית',  בתיבת  כמו  הוא 
כל  את  אחר-כך  לומר  הנהיג  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

התהילים (והתחילו שוב מתחילתו)79.
מסכת יומא ביום-הכיפורים, כתב הרבי  לעניין לימוד 
דמסתפינא  ולולי  כן.  נוהגים  שרבים  ראיתי  לא  "אבל 
לומר – אפילו לא מספר ניכר כלל. ובדבר הרגיל ונעשה 

בפרסום, 'לא ראינו' – ראיה"80. 
ויום-טוב.  בשבת  כמו   – המיטה  שעל  קריאת-שמע 
'ברוך שם...' – בקול רם. אין אומרים תחנון ו'על חטא'81.

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.

78. שם ס"ט.
ותיקין,  מנהג  שהוא  הביא   46 עמ'  שבח-המועדים  [בס'  ריב-ג  עמ'  'אוצר'   .79

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.

קכד- תהילים:  מזמורי  תשעה  אומרים  השינה  קודם 
קלב82.

מי שצריך לאכול ביום-הכיפורים83, אינו מקדש ואינו 
המזון  בברכת  אומר  אבל  לחם-משנה.  על  לבצוע  צריך 
סליחת  ביום  הזה,  ואומר "ביום-הכיפורים  'יעלה ויבוא', 

העון הזה, ביום מקרא קודש הזה"84.
מחנכים את הילדים (בנים ובנות) – הבריאים מגיל תשע 
אין  ובזמננו  לשעות.  להתענות   – עשר  מגיל  והכחושים 
אחת-עשרה  ובנות  שתים-עשרה  בני  שיתענו  מדקדקים 
התינוקות  את  לענות  העם  המון  שנהגו  מה  היום85.  כל 
מונעים זאת  בליל יום-הכיפורים, ואף כשצריכים לאכול 

מהם – טעות היא בידם86.
להשגיח  יש  הקדוש,  ביום  לאכילה  הזקוקים  ילדים 

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

כאמור, מכיוון שצריך להתפלל אחר-כך88.
שחרית:

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

ולא יותר89.
הכוהנים והלויים נוטלים ידיהם עד פרק הזרוע90.

קריאת-שמע  'קודם  (ולא  השינה'  'קודם  משמעות   .54 עמ'  ספר-המנהגים   .82
אדמוה"ז  נוסח  (לפי  לשינה  ביותר  הקרוב  בזמן  לכאורה,  היא,  המטה')  שעל 
קה"ת  הוצאת  ובמחזוה"ש,  לשינה).  'המפיל'  ברכת  בין  במאומה  מפסיקין  שאין 
ברכת  לפני  הללו  המזמורים  נדפסו  ושלאח"ז,  תשמ"ז  הסליחות  ימי  כפר-חב"ד, 

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

האפשר. ובפירות וירקות המשקל שווה בערך לנפח.
כ'  ס"ט  פל"ד  (בשער-הכולל  סי"ח  תרי"ח  סי"א;  קפח  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .84
שבסידורו פסק שלא לומר זאת, אבל בפסקי הסידור אות קפה נחלק עליו). ואם 
יחזור  לא   – ירושלים'  'בונה  ברכת  שסיים  אחר  ונזכר  ויבוא',  'יעלה  לומר  שכח 

(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.

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

24



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

מחל לנו, כפר לנו'52.
אין אומרים "אבינו מלכנו".

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

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

ליום-הכיפורים"56.
מפסיקים לאכול מבעוד יום57.

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

מרבים בנרות בבית-הכנסת59.
כל איש נשוי מדליק "ַא לעבעדיגע ליכט" [=נר חיים]. 

ולנשמת הוריו שנפטרו – נר נשמה60.

לנו'  ב'סלח  החזה  על  להכות  אין  לכאורה,  ס"א-ג.  תרז  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .50
"על- וכההוראה:  שבסופה,  הווידוי  רק  אלא  תחנון  בה  אין  שהרי  זו,  בתפילה 
הרבי  מלשון  ועצ"ע   .(386 עמ'  ח"ט  (לקו"ש  שצריך"  כמה  רק  אומרים  חטא 
בנדון 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 תשל"ב) עמד מקרוב וראה בבירור שהרבי 

מכה על ליבו, הן בשחרית (ומתאים ללשון ספר-המנהגים הנ"ל) והן במנחה.
51. 'אוצר' עמ' רא, ממנהג הרבי.

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

53. יאכל לפחות כזית פת, כדי לברך ברכת המזון (סדר ברכת הנהנין פ"ב ס"א). 
סי'  אדמוה"ז  ידים (שו"ע  נטילת  על  יברך  לא  פת,  כביצה  שלא יאכל  יודע  אם 

קנח ס"ב).
ביום- למים  יצמא  שלא  כדי  הוא  הפשוט  והטעם  בדבר,  טעמים  כמה   .54

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

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

57. סי' תרח ס"א-ג. רגילים להפסיק בזמן שנקבע להדלקת הנרות. וכשמפסיק 
התענית  עליו את  המזון, שעדיין אינו מקבל  ברכת  לפני  לפני-כן, טוב להתנות 

– שם ס"ז.
58. מחזוה"ש, לוח כולל-חב"ד.

59. שו"ע אדמוה"ז סי' תרי ס"ד. לוח כולל-חב"ד.
מדלקת,  (פנויה)  אשה  גם  הנשמה  נר  שאת  כתב,  ס"ח  תרג  סי'  במט"א   .60
ושמדליקים רק אחד (גם אם שני ההורים נפטרו, אבל להורה/הורים של הבעל 
מדליקים נר בנפרד). שם ובאלף-המגן ס"ק יח ישנן דעות שונות איזה מהנרות 
שנר  איתא,  ס"ד  תרי  סי'  אדמוה"ז  ובשו"ע  בבית-הכנסת,  ואיזה  בביתו  יהיה 
חיים הוא בבית-הכנסת (באג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד עמ' קנב – שיש להניחו 
עמ' 44 בשבח-המועדים  מביא  ולכן  בנקל, עיי"ש).  לכבות  עלול  שאינו  במקום 

שנר הנשמה יהיה בבית ויבדיל עליו במוצאי יום-הכיפורים.

חתן בשנת הנישואין שלו, שלבש ה'קיטל' לחופה, אינו 
לובשו ביום-הכיפורים61. אֵבל (רח"ל) בשנת האבלות – 

ילבשנו62. אין להיכנס בקיטל לבית-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.
כשידיו  נכדותיו,  את  בירך  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 

למעלה מראשה של כל אחת ואחת67.
(עד  "יברכך"  בנוסח  מברכים  היו  נשיאינו  רבותינו 

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

וכן נהגו רבותינו נשיאינו69.

יום רביעי
י' בתשרי, יום-הכיפורים

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

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

התהילים קטו-קכג שקודם כל-נדרי71.
ספרי- שלושה  לפחות  ומוציאים  פותחים  הארון 
ראשון'73.  'ספר  החזקת  לקנות  גדולה  ומצווה  תורה72. 

כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו נהג להחזיקו71.

קעב.  עמ'  ח"ו  אג"ק  ילבש,  לא  אחר  קיטל  גם   .58 עמ'  ספר-המנהגים   .61
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.
64. שו"ע אדמוה"ז סי' יח ס"ג, לוח כולל-חב"ד. וראה פסקי הסידור אות מב. ואין 
מסירין אותו בלילה, מפני שהדבר ידוע שאז אין מתכוונים לשם ציצית, אלא כדי 

להידמות למלאכים – ע"פ שו"ע אדמוה"ז סי' יח ס"ד.
יו"כ),  (לענין  שלז  עמ'  הקצרים'  אדמוה"ז  'מאמרי  מספר  קצו,  עמ'  'אוצר'   .65

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.
נדפס  שלא  למרות  ב,  סו"ס  תרז  סי'  אדמוה"ז  משו"ע  כולל-חב"ד,  לוח   .69
עמ'  היומן'  ('רשימות  זה  בווידוי  קצת  מאריך  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  במחזור. 

קסח). הרבי היה אומר זאת בקביעות.
70. 'רשימות היומן' עמ' רב, למרות האמור בשו"ע אדמוה"ז סי' תרי"ט ס"ד.

71. שם עמ' רב-רג.
72. 'המלך במסיבו' ח"ב עמ' כא.

'מכירה  לסדר  שניתן  כב,  עמ'  שם  במסיבו'  וב'המלך  אדמוה"ז.  סידור   .73
פומבית' גם על שאר הספרים.
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וכמפורט  הזקן בשער ספרו, התניא,  אדמו"ר  על-ידי 
בגוף הספר.

מי כאן העשיר?
(תורת  הרבי  סיפר  תשכ"ד  תמוז  י"ב  בהתוועדות 

מנחם כרך מ עמ' 222):
מו"ח  כ"ק   – תמוז)  (די"ב  והגאולה  השמחה  בעל 
אדמו"ר – סיפר לי פעם כשהיה מדובר בנוגע להידור 
בדומה  זהו  כי  והוסיף,  טען  וחותני  ומצוות..  בתורה 
לנסיעה ברכבת. שבכלל ברכבות היו שלוש מחלקות 
מחלקה   – ביותר  הזול  נסיעה.  כרטיסי  סוגי  ושלושה 
שלישית. ממוצע – מחלקה שנייה. היקר עם כל סוגי 

השכלול והנוחות – מחלקה ראשונה.
והנה, העשיר – נוסע במחלקה השנייה. ואילו העני 

– במחלקה ראשונה. מהו טעמו של דבר?
כשהעשיר רוכש כרטיס נסיעה, הוא משלם מכספו 
רובלים. העני  חס על כמה  ובמזומן ולכן הוא  האישי 
להיות  ממילא  נגזר עליו  וגם  מזומן,  לו  אין  – ממילא 
חייב... טוען הוא, לשם מה להיטלטל במחלקה שאינה 

נוחה כל-כך – עדיף שאסע כבר בנוח!...

שיכונים מ"מחלקה ראשונה"
ג  כרך  תשל"ח  (שיחות-קודש  תשל"ח  שנת  בשלהי 
עמ' 713 ואילך) פנה הרבי בהצעה ובקשה שיוסיפו – 
החינוך המתנהלים ברוחו והשראתו – 10% במוסדות 

למשכורות העובדים בתחום החינוך (מורים, מדריכים, 
ראשי ישיבות, משפיעים. וכן מורות ומדריכות). הרבי 
ישלים  יתברך  שה'  הוא  ודאי  "דבר  כי  ואמר  הוסיף 
שימת  (תוספת  שבדבר  המעלה  פירט את  הרבי  זאת". 

לב חינוכית למחונכים).
וכאן התייחס הרבי לבעלי מרה שחורה מבין מנהלי 
חדשות.  נוספות  ממעמסות  מאוד  שיחששו  המוסדות 
והסביר:  ברכבת  והעני  העשיר  נסיעת  על  סיפר  הרבי 
כאשר עובדים עם תקציב וישנו  שייכים  חששות הנ"ל 
לפחות  גרעונות,  יש  שממילא  היות  אך  במזומן,  כסף 
אף  ירוויחו  וממילא  ('המלמד')  המחנך  מכך  ייהנה 

התלמידים מכך!...
שיחות-קודש   – תש"מ  דחנוכה  ה'  (נר  אחרת  ופעם 
המשל  את  שוב  הרבי  סיפר   (876 עמ'  א  כרך  תש"מ 
הפעם  ברכבת,  נסיעתם  ואופן  והעני  מהעשיר  הנ"ל, 

בהתייחסו לבניית שיכוני חב"ד בארץ-הקודש:
 – והלוואות  ל"מענקים"  זקוקים  שממילא  מכיוון 
ל"מחלקה  (בדומה  רחבה  ביד  כולם  את  לקבל  יש 

ראשונה")!..

שיחה שהחלה ברכבת
בכ"ב  מברית-המועצות,  דורנו  נשיא  הרבי  בצאת 
רבי  החסיד  האדיר  לגאון  אגרת  הריץ  תרפ"ח  בשבט 
יוסף ראזין בבירור כמה וכמה נושאים עמוקים, ולבסוף 
לומר  שהתחיל  מה  לסיים  הראגוצ'ובי  מהגאון  מבקש 

לו ברכבת באותו עניין ('רשימות' חוברת לג עמ' 7):
ויפה- יפה-תואר  היה  ויוסף  עניין  סיום  על-דבר 

מראה שהתחיל לומר ברכבת ולא סיים.

היכן הקטר?
שלהי שנת תשמ"ג – ערב ראש השנה תשד"מ. במהלך 
ה"טאנקיסטים"  באמצעות  לצדקה  השטרות  חלוקת 
(הפעילים בניידות המצוה). הרבי מפסיק ופונה לקהל 

בחיוך:
נמצא כאן מישהו שהוא לא רק טנקיסט אלא מנהיג 
מבצעים,  ב]  [=פועלים  שם  ועושים  שלימה  רכבת 
תפילין, יידישקייט, הפצת המעיינות. את הרכבת הוא 
במקומה.  לא  היא  שלו  הענווה  אבל  למקומה,  מנהיג 

הוא מתחבא באיזשהו מקום כאן...
לרבי  ניגש  מיידנצ'יק  שלמה  והרב  המתין  הרבי 
לנוכחים  שיחלקם  מנת  על  דולרים  חבילת  לו  שמסר 

ואף הוסיף: 
אל תשכח לקחת גם לעצמך...

וחשובי עסקני חב"ד  מגדולי  שלמה מיידנצ'יק  הרב 
תשס"ד)  ניסן  ט"ו   – תרפ"ד  ניסן  (י"א  בארץ-הקודש 
עבד בצורה קבועה בלילות כנהג קטר ברכבת ישראל, 
ובימים בהתנדבות כיושב ראש ועד כפר חב"ד ובשאר 

עסקנויות חב"ד.
הספר "הקטר  הופיע  תשע"ג)  (בשנת  פטירתו  אחרי 
נשאבו  ומתוכו  חסקי,  שלומי  של  עטו  פרי  חב"ד"  של 
לעבודתו  הרבי  התייחסויות  על  מיוחדים  פרטים 

ברכבת-ישראל.

בשורה באמצע הלילה ששמעו כל 
הנהגים ובכל התחנות

בהגרלה  שלמה  ר'  זכה  תשמ"ה  השבועות  לחג 
לנסיעה לרבי כשדיווח לרבי ציין בין השאר:

הודיעו  בהגרלה לנסוע לרבי,  "את הבשורה שזכיתי 
כרגיל  בלילה,  לדימונה  ברכבת  שנהגתי  בזמן  לי 
באמצע הדרך, במשדר, כך שכל הנהגים – עם הרכבות 
בתוך  אותי,  ובירכו   – הבשורה  את  שמעו   – והתחנות 
שאמסור ד"ש  הנסיעה ובתחנות – וכל אחד ביקש, או 
לרבי, או שאתפלל עבורו, או שאבקש ברכה עבורו..." 

(עמ' 207-206).
המשך בעמוד 28
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רבן של ישראל
בבואנו משנת השבע: פולמוס מצוות ביכורים בשנת השמיטה • נתיב 
לדעת רש"י לאור שיחת כ"ק אדמו"ר • חלק ראשון: דברי רש"י על 

התורה והשקלא-וטריא בהם • מאת הרב מרדכי מנשה לאופר

מצוות השמיטה ומצוות הביכורים
 – מי גוברת?

מצוות  היא  בארץ  התלויות  המצוות  מן  אחת 
שמיטה  הלכות  (תחילת  הרמב"ם  בלשון  השמיטה. 
ויובל בספר "משנה תורה"): מצות עשה לשבות בשנה 
שנאמר  האילנות,  ועבודת  הארץ  מעבודת  שביעית 
(בהר כה, ב) ושבתה הארץ שבת לה', ונאמר (כי תשא 

לד, כא) בחריש ובקציר תשבות.
דלהלן  הפרט  הוא  שביעית  במצוות  נוסף  פרט 
(רמב"ם שם, פרק ד, הלכה כד): מצות עשה להשמיט 
כל מה שתוציא הארץ בשביעית שנאמר (משפטים כג, 
יא) והשביעית תשמטנה ונטשתה . . אלא יפקיר הכל 
אביוני  ואכלו  שנאמר (שם)  מקום  בכל  שוין  הכל  ויד 

עמך.
מצווה נוספת התלויה בארץ היא מצוות הביכורים. 
א):  הלכה  ב,  פרק  ביכורים  (הלכות  הרמב"ם  בלשון 
מדברי  ועוד  למקדש.  בכורים  להביא  עשה  מצות 
הביכורים.  מפרישין  כיצד  יט):  הלכה  (שם  הרמב"ם 
אשכול  שבכרה  תאנה  ורואה  שדהו  לתוך  אדם  יורד 
שבכר רמון שבכר קושרן בגמי ואומר הרי אלו בכורים.
האמורות,  המצוות  שתי  כאשר  השאלה:  נשאלת 
את  דוחה  מהן  מי  יחד,  נפגשות  ושמיטה,  ביכורים 
במלים  זולתה?  מפני  מתבטלת  מאידך,  או,  זולתה, 
מצוות  על  גוברת  הביכורים  מצוות  האם  אחרות: 
לבעל  כשייכים  הגידולים  נחשבים  ולגביה  השמיטה 
ביכורים  ולהביא  הפירות  את  לקטוף  ועליו  השדה 
כרגיל, או שמא מצוות השמיטה גוברת, ואם כן, כיון 
לבעל השדה  הגידולים שייכים  אין  שבשנת השמיטה 
להביא  המצווה  קיימת  לא   – בשדה  לעבוד  ואסור 

ביכורים?

דברי רש"י: אף השביעית
חייבת בבכורים

הינו,  האמורה  לבעיה  במפורש  שהתייחס  הראשון 
בפירושו  רש"י.  התורה,  פרשני  גדול  הנראה,  ככל 

לתורה, על הפסוק בפרשת משפטים (כג, יט) "ראשית 
העוסק  וגו'",  אלוקיך  ה'  בית  תביא  אדמתך  ביכורי 

בחובת הבאת הביכורים, כותב רש"י:
חייבת  השביעית  אף   – אדמתך  בכורי  "ראשית 
כיצד,  אדמתך.  בכורי  כאן  אף  נאמר  לכך  בבכורים, 
כורך  שבכרה  תאנה  ורואה  שדהו  לתוך  נכנס  אדם 

עליה גמי לסימן ומקדישה...".
ברור:  הפתרון  לפנינו,  שהם  כפי  רש"י,  לדברי 
מצוות הביכורים תקפה אף בשנת השמיטה, ובלשונו: 

"אף השביעית חייבת בבכורים".
פורה  לדיון  יסוד  אבן  היוו  האמורים  רש"י  דברי 
אחריו והמשיך  שבאו  רבותינו  שהחל בדברי  ומעמיק 
מן הדנים בסוגייה זו שדעתם  בדורות הבאים. יש  גם 
הוכחות  לדבריו  ומביאים  האמורים,  רש"י  כדברי 
חלה  אינה  הביכורים  ויש הסוברים שחובת  ומקורות. 
ומקורות  הוכחות  מביאים  הם  ואף  השמיטה,  בשנת 

לכך.
להלן עיקרי הדעות:

חילוקי הגירסאות בדברי רש"י
בין  במחלוקת  תלויים  לעיל  המובאים  רש"י  דברי 

הנוסחים השונים של פירוש רש"י על התורה.
רש"י,  מפרשי  מגדולי  מזרחי (הרא"ם),  אליהו  רבי 
בביכורים"  חייבת  השביעית  "אף  הנוסח  כי  כותב 

מופיע "ברוב הספרים", "אבל בקצת נוסחאות אינו".
השתרבב  הספרים  שברוב  שהנוסח  מסביר  הוא 
זה  הסמוכים לפסוק  בפסוקים  פירושי רש"י  בעקבות 
(ראה להלן משיחת הרבי בעניין זה), ודוחה אותו (אם 
ואינו  הבעיה  בגוף  לדון  נכנס  אינו  הוא  כי  יצויין  כי 
הביאם  שאשר  לי  ובלשונו: "נראה  דעתו בה).  מחווה 
תשבות  השביעי  וביום  שלגבי  שראו  מפני  הוא  לזה 
פירש  בשנה  פעמים  שלשה  ולגבי   .  . [רש"י]  פירש 
ולכך   .  . נמי  ביכורים  שלגבי  חשבו   .  . ג"כ  [רש"י] 
כן,  הדבר  ואין  בביכורים.  חייבת  השביעית  אמרו אף 

שהרי במכילתא...", יעויין שם.

סוגיותבתורת רבינו
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לקופות  או  לעניים  הכפרות  פדיון  את  לתת  ראוי 
את  נותנים  אם  האפשרי26.  ובהקדם  ביום,  בו  הצדקה 
יש  בכך,  מתביישים  שאינם  לעניים,  עצמם  העופות 
כיצד  ללמדם)  (או  היודעים  לעניים  לתת  להיזהר 

להכשירם במליחה כדת וכדין.
אסור להתענות היום27.

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

אין מאריכים היום בתפילת שחרית30.
מבקשים 'לעקאח' (עוגת דבש), וגם אוכלים ממנו 31.

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

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

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

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

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

26. ראה גם 'רשימות' שם.
27. שו"ע אדמוה"ז סי' תרד ס"א, עיי"ש בארוכה ובנתיב-החיים 'דיני עיוהכ"פ' 

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

דבריו בלקו"ש חי"ז עמ' 426.
29. שם ס"ז.

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

31. ספר-המנהגים שם. הטעם, שאם נגזר עליו ח"ו שיזדקק למתנת בשר ודם, 
יצא ידי-חובה בקבלת ה'לעקאח'. הובא בלקו"ש חי"ד עמ' 373.

32. ספר-המנהגים שם.
33. למרות שהמנהג מובא בשו"ע אדמוה"ז סי' תרה ס"ה מהרמ"א. גם הרבי 
 – ותש"נ  תשי"א  בשנים  שהלך  ידוע  שנים.  בהרבה  זה  ביום  לאוהל  הלך  לא 

'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.
סעודה  עוד  שהכוונה להוסיף  משמע  סידור אדה"ז. בשער-הכולל (מד,ג)   .36

(ושמא שתי סעודות) לשם יוהכ"פ. וע"ע.
37. שו"ע אדמוה"ז סי' תרד ס"א.

לצלחת שני', ואז הי' אוכל עוד כף, ושוב היו מוסיפים 
בצלחתו, והי' נחשב לו לצלחת שלישית38.

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

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

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

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

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

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

הלקאה אומרים תיבה אחת, סך הכול ל"ט תיבות.
שום  הגוף  על  יהיה  שלא  לבדוק  יש  מלקות  אחרי 
היא  שטבילה זו  פעמים, לפי  שלוש  וטובלים  חציצה47 
משום תשובה, כגר המתגייר48. והטבילה ביום זה חובה.
הראשון,  לרצון'  'יהיו  אחר  בלחש,  מנחה  בתפילת 

אומרים וידוי ו"על חטא"49.

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

למלך'  'צדיק  מס' 21.  קטע  בלה"ק –  להיום-יום  ח"ב (הוספות  היום-יום   .40
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 
מ"ת  הוא  ויו"כ  בחה"ש,  הכבשים  שתי  ע"ג  שהיו  הלחם  לשתי  זכר  (מטעם 
דלוחות אחרונות; וכן מטעם שעיו"כ 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.

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

המלקות,  זמן   – הפרטים  שני  (מלבד  סי"א-טו  תרז  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .45
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.
סי"א,  עיי"ש  טובלות,  נשואות  נשים  גם  סי"ב.  תרו  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   .49

והמובא בס' 'כבודה בת מלך' עמ' קעו.
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בסעודה שלישית (בכל שבת) היה הרבי נוהג לטעום 
מזונות או פירות9.

'ויהי נועם',  אין אומרים  שבת קודש:  ערבית מוצאי 
'ואתה קדוש'10.

אין מקדשים את הלבנה עד מוצאי יום-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:

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

בשבילה, וזכר ונקבה בשביל ספק הוולד17.

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

עמ' 84 (ובלה"ק, שערי הל' ומנהג או"ח ח"א סי' קנד).
10. לוח כולל-חב"ד.

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

תחנון,  אומר  אינו  שעהמ"ט  ק"ש  הקורא  גם  תשרי.  יא  כולל-חב"ד,  לוח   .12
ראה  כער"ה),  (שלא  בסליחות  בו  ממעטים  שהיו  אז,  יו"ט  כבר  שנהגו  כיוון 
יש  בקשעהמ"ט  ע"ה  אשכנזי  הרב  ולדעת  ס"ד-ה.  תר"ד  סי'  אדמוה"ז  שו"ע 

לומר תחנון.
קעח, שגם כשטבלו רבותינו ג"פ, היתה הפעם הראשונה בין  13. ב'אוצר' עמ' 
כפרות לשחרית (וראה 'רשימות היומן' ס"ע קסז, וש"נ). והרבי כנראה טבל רק 

אז. ומ"מ רבים טובלים לפני כפרות (ומנחה, והדה"נ).
14. יבחר בלבן רק אם מזומן לפניו, שו"ע אדה"ז סי' תר"ה ס"ב.

יום- בערב  הכפרות  סדר  לעשות  לו  שאי-אפשר  מי  אדמוה"ז.  סידור   .15
ימי  עשרת-ימי-תשובה  כל  כי  לפני-כן,  יומיים  או  יום  זאת  יקיים  הכיפורים, 
מערכת יוהכ"פ סי'  שדי-חמד  במ"ז ס"ק א.  סי' תרה  פרמ"ג  הם (ראה  כפרה 

א אות ב).
עכ"פ.  יום  ממ'  או  חדשים  מג'  אם  מעוברת,  נקראת  מאימתי  שדנו  יש   .16
יום  ולדעת הרב אשכנזי ז"ל, אף קודם ארבעים  ואולי לפני כן תפדה בצדקה. 

נקראת מעוברת.
לתאומים  חיישינן  "לא   :36 הע'   59 עמ'  חכ"ב  ובלקו"ש  אדמוה"ז.  סידור   .17
והמדובר  הוא  דמיעוטא  כיוון  שם) –  פמ"ג  קטן.  ממרדכי  שם  הב"ח  (כמ"ש 
הוא במנהג. וצ"ע בזמננו, דלפעמים רבות יודעים ברור אשר 'תאומים בבטנה', 
בשבת ויום-הכיפורים וכיוצא-בזה  סומכים בנוגע לפיקוח-נפש  ועל בירור זה 
בנדו"ד  ובפרט  כו',  שכיחא  דלא  דכיוון  שנאמר  או  ב'כפרות',  תתנהג  איך   –
דבלא"ה י"א לפטור כמה זכרים 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 צח) שהאם היא 
שצריכה כפרה נוספת, ולא שהכפרה היא בשביל העובר עצמו – העירו, דא"כ 
אם כבר עשתה כפרות יום או יומיים לפני כן, ולפני זמן הכפרות נולד התינוק, 
אבריו  על  שהכפרה  לומר  מסתבר  ולא  לעצמו,  נפרדת  כפרה  התינוק  יצטרך 

כעובר מועילה לו גם עתה. וע"ע.

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

"בני אדם...". כסדר הזה עושים שלוש פעמים.
בסך הכול אמירת "בני אדם" עד "ולשלום" – שלוש 

פעמים. ובסך הכול מסבבים תשע פעמים18.
אחרת. אך אם  'כפרה'  צריך  אם היה פגם בשחיטה, 
אין  טריפה,  העוף  נמצא  אפילו  כדין,  היתה  השחיטה 

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

'שהחיינו'22.
יש אומרים שמיד אחרי השחיטה נהג הרבי בקביעות 

לשלם לשוחט על עבודתו23.
אחרי כפרות לבש כ"ק אדמו"ר מהורש"ב בגדי משי, 

וגם לבנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ציווה לעשות כן24.
על  והכליות  הכבד  המעיים,  בני  את  לזרוק  נוהגים 
הגג או בחצר, לאכילת בעלי-חיים, משום שראוי לרחם 

על הבריות כדי שירחמו עלינו מן השמים25.

ולא  חליפתי'  'זה  יחיד  בלשון  אומרת  מעוברת  שגם  כתב  ז"ל  אשכנזי  והרב 
בלשון רבים 'חליפתינו'.

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

ואחרות, וצ"ב מה מנהגנו בפועל.
אחר  מיתות  ד'  מעין  ב'כפרה'  לקיים  מבני-הבית)  אחד  (כל  נהגו  הרבי  בבית 
סדר הכפרות: לדרוך עליה מעט – כעין סקילה, לגעת קלות בצווארה – מעין 
עמ' 23,  חב"ד' גיליון 633  חנק, לשרוף מעט משערותיה – כעין שריפה ('כפר 
מפי המשב"ק. ולהעיר משעה"כ הנ"ל, ששלל כ"ז, ומ'רשימות היומן' עמ' רנח 
אבל היה  השולחן  התרנגול תחת  - שכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע לא הי' זורק 

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 ע"ה, מפי בנו 
זאת  שמע  שאביו  לו  וכמדומה  רסקין,  ע"ה  מנחם-מענדל  ר'  הרה"ח  השו"ב 
ודרכי-תשובה  ס"ב  כח  סי'  יו"ד  שו"ע  וראה  נ"ע.  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  מפי 

שם ס"ק טז.
יש להכין מראש עפר (חול יבש, שגרגיריו נפרדים, ולא גושים) גם למטה, לפני 
השחיטה, שיישפך הדם עליו. ממתינים לבדיקת הסימנים ע"י השוחט – שלא 

תהיה ברכתו לבטלה, ומכסים 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.
הרבי, 'אוצר'  נהג  וכן  עמ' קסח.  עמ' 17 –'רשימות היומן'  'רשימות' הנ"ל,   .24

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

בסוף העמוד.
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והדפוסים  היד  כתבי  ברוב  אכן,  כי,  לציין  ראוי 
חייבת  השביעית  "אף  המלים  מופיעות  הראשונים 

בביכורים" (פירוש "שי למורא" על רש"י).
די  רג'יו  שבדפוס  העובדה  במיוחד  מעניינת 
שהוא  התורה,  על  רש"י  פירוש  של  רל"ה  קלבריאה 
מחד,  מופיעות,  שלו,  הראשון  המתוארך  הדפוס 
ומאידך  בביכורים",  חייבת  השביעית  "אף  המלים 
(ראו  המשפט  וסיום  תחילת  מעל  נקודות  סומנו 
פירושי  "רש"י  בספר  כמצויין  המורה,  דבר  תצלום), 
לא  שהמדפיסים  שאוועל,  הגרח"ד  מהדורת  התורה" 

היו שלמים עם הדפסת משפט זה ולכן סימנוהו.

שו"ת תשב"ץ: מביאים ביכורים ואף 
קורים עליהם את פרשת הביכורים

אחד  מצינו  האמורים  הגירסאות  חילוקי  למרות 
דברי  את  בפשיטות  שהביא  הראשונים  מרבותינו 
רש"י האמורים בפשיטות וסמך את ידו עליהם באופן 

מוחלט וללא כל הסתייגות.
מדובר ברבי שמעון בן צמח, בספרו שו"ת תשב"ץ, 
הנידון  החלק  נצטט, איפוא, את  תשובה רמז.  ב  חלק 

בלשונו:
"שאלה רמז: עוד שאלת בשנת השמטה והיובל במה 
היו עושין עומר בפסח ושתי הלחם בעצרת אחר שאין 

חריש וקציר ואם נתחייבו בבכורים ולקרו' עליהם:
"תשובה: שאלות אלו הם דברי חכמה. ולענין עומר 
רש"י  בכורים  ולענין   .  . בגמרא  מפורש  הלחם  ושתי 
בשנת  מביאים אותם  שהיו  כסף תלוה  אם  כ' בפ'  ז"ל 
השמטה וכיון שהיו מביאים היו קורין ג"כ. ולא שאלת 
עניים  מתנו'  ושאר  ומעשר  בתרומה  חייבין  היו  אם 
כלקט ושכחה ופאה. ונראה שהיו פטורים שהרי שדה 
השמטה  ושנת   .  . המתנו'  אלו  מכל  פטור  הוא  הפקר 

הפקר היא...".
בפשטות,  חלקה,  בצורה   – פסק  שהתשב"ץ  הרי 
חייבת  שהשביעית  רש"י  כדברי   – פקפוק  שום  ללא 
בביכורים, ואף קורים עליהם, ולא ראה בכך כל סתירה 
למה שהביא בסמוך לכך ש"שנת השמטה הפקר היא".

מהר"ל מפראג: בודאי טעות סופר הוא!
יתכן שלא  היא  מפראג  מהר"ל  של  דעתו  מאידך, 

אני  "שאיך  ביכורים,  להביא  חיוב  קיים  שבשביעית 
קורא כאן ועתה הבאתי ראשית פרי האדמה אשר נתת 
שחייב  שייך  ואיך  לא לו נתן,  כו, י), דהא  לי (דברים 

בביכורים".
רואה  שאינו  בדעתו,  המהר"ל  החלטי  כך  כדי  עד 
בפשטות  קבע  שכך,  כיון  בנידון.  שונה  לדעה  מקום 
חייבת  השביעית  ש"אף  רש"י  בפירוש  המובא  אודות 
סופר  טעות  בודאי  אריה":  "גור  בפירושו  בביכורים" 

הוא!
בספרו  ה"ט"ז"  בעל  גם 
דברי  את  מביא  דוד"  "דברי 
ומסיק  והמהר"ל  הרא"ם 
בה  כהגירסא  הוא  שהעיקר 

השביעית אינה מוזכרת כלל.

"אור החיים": התורה עצמה מבהירה 
שמצוות הביכורים לא חלה בשמיטה

הגיונית,  מסברה  נובעים  המהר"ל  שדברי  בעוד 
הגדיל  השדה,  אין הפירות שייכים לבעל  שבשביעית 
שהתורה  ופירש  הקדוש  החיים"  "אור  בעל  לעשות 

עצמה מבהירה את דעתה בנידון.
מצוות  בתורה  מופיעה  תבוא  כי  פרשת  בתחילת 
אשר  האדמה  פרי  כל  מראשית  "ולקחת  הביכורים: 
בטנא,  נותן לך ושמת  ה' אלוקיך  אשר  מארצך  תביא 
שמו  לשכן  אלוקיך  ה'  יבחר  אשר  המקום  אל  והלכת 

שם" (דברים כו, ב).
מארצך"  תביא  "אשר  המלים  השאלה:  נשאלת 
מובנות היטב. מדוע הוסיפה התורה את המלים "אשר 

ה' אלוקיך נותן לך"?
השמיטה  שבשנת  כיון  החיים":  "אור  בעל  מפרש 
שמצוות  התורה  מבהירה   – לקב"ה  שייכת  הארץ 
את  לך"  "נותן  שהקב"ה  בזמן  רק  חלה  הביכורים 
הארץ, כלומר בשש השנים, ולא בשנת השמיטה שאז 

הארץ אינה של האדם אלא מופקרת לכל.

ה"מנחת חינוך" משיג על ה"אור החיים"
החינוך  ספר  על  חינוך"  "מנחת  המפורסם  בספר 

(מצוה צא) דן אף הוא בנידון.
בהתייחסו למקור דברי רש"י שאף השביעית חייבת 
כן  מצא  "ובוודאי  חינוך":  ה"מנחת  כותב  בביכורים 
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באיזה ברייתא", זאת על בסיס הידוע כי בידי רבותינו 
הראשונים היו ברייתות ומדרשי חז"ל שאינם מצויים 
כיום בידינו (ראה גם "תורת מנחם" כרך סב (משיחת 
ב'התקשרות'   –  .33 הע'   52 עמ'  תשל"א)  תשרי  וא"ו 

ש.ז. צויין שמקור הדברים בחידושי מהר"צ חיות).
כלל  הזכיר  שלא  מתפלא  הוא  החיים"  ה"אור  על 
חייבת  שהשביעית  בפירוש  שכתב  רש"י  דברי  את 

בביכורים ואילו ה"אור החיים" כתב הפוך מדבריו.
שה"אור  העובדה  את  לתרץ  כתב  זוין  [הגרש"י 
נתונים  שהדברים  בכך  רש"י  מדברי  התעלם  החיים" 

בחילוקי הגירסאות, כמובא לעיל.
לומר  זוין  הגרש"י  כוונת  שאין  לומר  יש  לכאורה 
מופיעים  בה  לגירסה  מודע  היה  לא  החיים"  שה"אור 
ובדפוסים.  היד  כתבי  ברוב  הגירסא  זו  שכן  הדברים, 
נראה, איפוא, לפרש שכוונתו לומר שכיון שיש גירסה 
החיים"  ה"אור  הרשה  מופיעים  אינם  הדברים  בה 
לעצמו להתעלם מהם, כיון שלא רצה להביאם ולחלוק 

עליהם במפורש.
ה"מנחת  טענת  את  להסביר  ניתן  עדיין  זאת,  עם 
ה"אור  היה  הגירסאות  חילוקי  שלמרות  בכך  חינוך" 
התייחסות  שזו  כיון  לכך,  להתייחס  צריך  החיים" 
ולנמק  הראשונים,  מגדולי  אחד  של  בנידון  מפורשת 
אינם  הדברים  בה  הגירסא  עדיפה  לדעתו  מדוע 

מופיעים].
עוד שתי השגות ל"מנחת חינוך" על ה"אור החיים": 
זכרונם  חכמינו  קבלת  בלי  מפסוק  דין  "להוציא  א. 
הכלל  בסיס  על  כנראה  זאת  מאוד",  קשה  לברכה 
לאחר  מפסוקים  חדשות  הלכות  בכוחנו ללמוד  שאין 
בלקוטי  שנסמנו  מקומות  (ראה  התלמוד  חתימת 
שהרמב"ם  מכך  ב.  עמ' 269).  (טו"ב)  יז  כרך  שיחות 
ובעל ספר החינוך כתבו ב"סתם" שקיימת מצוות עשה 
להביא ביכורים ולא הוציאו מכלל המצווה את השנה 
גם  שלדעתם  חינוך"  ה"מנחת  לדעת  נראה  השביעית 

בשביעית קיים החיוב להביא ביכורים.
שרש"י  כיון  חינוך":  ה"מנחת  מסכם  השגותיו  את 
כתב בפירוש שקיימת חובת ביכורים בשביעית, ונראה 
ניתן  לא  היא,  כך  החינוך  וספר  הרמב"ם  דעת  שגם 
לחלוק עליהם, ובפרט ללא הוכחה, אלא רק על סמך 

פירוש מחודש ועצמאי בפסוק.
ושוב  רצוא  חינוך"  ה"מנחת  מפלפל  מכן  [לאחר 
העוסקת  ב  יב,  דף  בכורות  במסכת  הגמרא  בסוגיית 
בדין חיוב הפרשת חלה בשביעית, דן אם ניתן לדמות 

ביכורים לחלה או לא, ומסיים ב"צריך עיון"].

יישוב על פי מחלוקת ה"בית יוסף" 
והמבי"ט

כמה וכמה אחרונים (מהר"ם שיק בספרו על תרי"ג 
פלוצקי  דן  מאיר  ר'  הרה"ג  צא.  מצוה  חלק א  מצוות 
ב.  טור  דף ו  ישראל קונטרס נר מצוה  חמדת  בספרו 
רש"י  דברי  את  יישבו  טו)  סימן  נאמן  בבית  גם  וכ"כ 
בפרשת משפטים שביכורים חלים גם בשנת השמיטה 
לומר "אשר נתת לי  מפני קושיית המהר"ל שלא ניתן 
המפורסמת  במחלוקת  זו  מחלוקת  שתלו  ידי  על  ה'" 

של הבית יוסף והמבי"ט, כדלהלן.
הארץ  שמיטת  בדין  והמבי"ט  יוסף  הבית  נחלקו 
(ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק יז עמוד 287 ואילך. 
וש"נ): הבית יוסף (שו"ת אבקת רוכל סימן כד) סובר 
ומוטלת היא על האדם – ה"גברא"  שהמצווה חובתה 
בשביעית,  שדהו  את  להפקיר  שחייב  זה  והוא   –
סובר  יא)  סימן  א  חלק  מבי"ט  (שו"ת  המבי"ט  ואילו 
התורה  כלומר:  דמלכא",  "אפקעתא  היא  שהשמיטה 
את  שמפקירה  זו  והיא  בעצמה  והקובעת  המחליטה 

השדות בשביעית ללא התחשבות בדעת הבעלים.
על פי זה מיישבים האחרונים:

המהר"ל מפראג סובר כדעת המבי"ט שהתורה היא 
שהפקירה את השדה והפקיעה את בעלותו של האדם 
על שדהו, ולכן הוא טוען שלא ניתן לומר "אשר נתת 
ופירותיו  שדהו  את  לו  נתן  לא  שהקב"ה  כיון  ה'",  לי 
התורה הפקירה אותם ואין להם  כלל בשביעית, אלא 

כל שייכות לבעליהם בשש השנים האחרות.
בשנה  שגם  יוסף  הבית  כדעת  סובר  רש"י  אולם 
אלא  לבעליהם,  והפירות  השדה  שייכים  השביעית 
שהתורה מצווה על האדם להפקיר אותם, אך בוודאי 
בשנה  שגם  כיון  ה'",  לי  נתת  "אשר  לומר  יכול  הוא 
השביעית הקב"ה נתן את הבעלות על השדה והפירות 

לאדם.
לדעת  גם  סוף  סוף  הרי  ישראל":  ה"חמדת  שואל 
יתחייב  ואיך  להפקיר,  האדם  חייב  יוסף  הבית 

בביכורים מן ההפקר?
הבית  לדעת  בשביעית  להפקיר  המצווה  ומתרץ: 
לאכילה  ראוי  ונעשה  הפרי  כשנגמר  רק  חלה  יוסף 
ונמצא שחובת הביכורים חלה מיד עם חלות המצווה 
שמפקיר  לפני  ביכורים  להביא  יכול  ולכן  להפקיר 
זמננו  מחברי  כתבו  קצת  אחר  [ובאופן  הפירות  את 
(ראה "משנת יעבץ" (זולטי) עמוד מט. "משנת יעקב" 
חלים  שהביכורים  וש"נ)  קכ.  לח,  סימנים  (ווינפלד) 

13

הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי

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

בשם מי שעבורו מכינים את הפתילה3. 
נרות  שלושה  להדליק  חב"ד  ש"מנהג  התבטא  הרבי 

תשובה"4.

שבת-קודש פרשת וילך 
ו' בתשרי, שבת שובה

ואחת  אחד  לכל  שייכים  שובה  שבת  ענייני  "כל 
מישראל, האנשים והנשים והטף, כמנהג ישראל שבאים 

כולם לבית-הכנסת ושומעים קריאת-התורה וכו'"5.
"בשבת שובה – מתקן ומעלה את כל שבתות השנה, 
מהתשובה  גם  נעלית  היא  דשבת-תשובה  התשובה  כי 

דכל שבתות השנה"6.
להוסיף  טובות:  החלטות  להחליט  יש  שובה  בשבת 
וגמילות-חסדים  עבודה  בתורה,  העבודה  ענייני  בכל 
(כולל גם צדקה בשבת – על-ידי הכנסת אורחים בסבר-

פנים-יפות וכיו"ב)7.

1. ספר המנהגים חב"ד עמ' 58.
פתילה  עבורו  גם  שהניחו  מוהריי"צ,  אדמו"ר  מספר  דלהלן  תש"ד  בסה"ש   .2

בילדותו. וראה הנסמן ב'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' קסז.
3. סה"ש תש"ד עמ' 7, תש"ה עמ' 14.

בלתי   ,67 עמ'  ח"א  תשמ"ב  ('התוועדויות'  סל"ג  תשמ"ב  תשרי  ו'  שיחת   .4
מוגה). וע"ע ב'כפר חב"ד' גיליונות: 1165, 1170, 1171.

גדולי  (בהסכם  רב  "ומעשה  שם:   25 ובהערה   .5 עמ'  ח"א  תשמ"ט  סה"ש   .5
ישראל) שגם ילדות קטנות באות עם אבותיהן לבית-הכנסת (לא רק לעזרת-

נשים), ואפילו לאחרי גיל שלוש שנים – כל זמן שלא הגיעו לכלל חינוך והבנה 
בעניין זה". ועיי"ש בהערה 24, שזה מעין ודוגמת עלייה לרגל לע"ל "מדי שבת 

בשבתו".
6. ד"ה שובה ישראל תש"מ ס"א, סה"מ מלוקט ח"א עמ' שמה; ב'תורת מנחם 

– ספר המאמרים מלוקט' לפי סדר השנה, ח"א עמ' קד.
תשמ"ח  7. 'התוועדויות' תנש"א ח"א עמ' 24. וראה פירוט בזה ב'התוועדויות' 

ח"ד עמ' 376 ובסה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 222.

 – "והעיקר  החג,  מהלכות  הרב  דורש  שובה  בשבת 
המעשה  להם  וללמד  ה'  דרכי  להם  ולהורות  לדרוש 

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

בעלות המנחה, ומנוחתה-כבוד בניו-יורק.
בנה, כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, נהג להתוועד ביום זה, 

גם כשחל בחול.
ובהתוועדות ו'  'קרן חנה',  יסד על שמה את  כמו-כן 
זו.  קרן  בעבור  מגבית  לערוך  נהג  בחול,  כשחל  תשרי, 
ובעולם  בארה"ק  חינוך  מוסדות  וכמה  כמה  נוסדו  גם 

הנקראים 'בית חנה'.
ערבית: בברכת 'מגן אבות' אומרים 'המלך הקדוש'.

עניין  "להבין  הזקן:  אדמו"ר  של  מאמר  יש  סעודה: 
אחר  עד  בראש-השנה  המוציא  עם  הדבש  אכילת 
הושענא רבא", והעיר על זה כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו: 
שבת ויום-טוב...  לסעודות  הכוונה רק  עיון אם  "צריך 
וסעודות ערב יום-הכיפורים ומוצאי יום-הכיפורים, או 

גם בימי השבוע".
מ'שביעי'  החל  שמו"ת  סיום  התפילה,  לפני  שחרית: 

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

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

תתקבל. לדוד ה' אורי. עלינו. קדיש יתום.

עמ' 953 (בלה"ק  ח"ג  8. שו"ע אדמוה"ז סי' תכט ס"ב. נתבאר בלקוטי-שיחות 
וסוכם   (25 עמ'  ח"א  תשי"ט  (כד)  התוועדויות'   – מנחם  ב'תורת  הוספות  עם 
ב'שולחן המלך' שם, שכיוון שצריך ללמד דרכי עבודת ה' בקיום המצוות בכלל, 

לא נזכר שצריך לדרוש גם הל' יו"כ, כי גם זה נכלל ב'דרכי ה'' שם, עיי"ש.

לוח השבוע
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מרגע לרגע גברה השירה ותוך כדי זה עלה הרבי 
על המדרגות המיוחדות ל׳מארש׳, הסתובב והביט 
בתחילה  בחוזק.  ידו  להניף  החל  ואז  הקהל,  על 
הניף ביד ימינו ואחר כך בשתי ידיו הק׳ יחד, תפס 
בידו השמאלית את הטלית והורידה על פניו ואחר 
להניף  ב׳גארטל', והמשיך   - בה  והחזיק  תפס  כך 
גדולה,  הייתה  השמחה  רב.  בחוזק  ימינו  ביד 
הרבי ממשיך לעודד במרץ רב והקהל העצום שר 

למעלה מכוחותיו... כך במשך זמן.
שלא   - לעמוד  ונשאר  הרבי  הפסיק  כך  אחר 
כרגיל - על המדרגות וחיכה לתקיעה, הרים מעל 
להבים...  ופניו  בקהל,  והביט  הטלית  את  פניו 
התקיעה  את  טעננבוים  מ״מ  ר׳  הרה״ח  כשתקע 
הקהל  וכשאמר  לעברו,  הרבי  הביט  גדולה, 
אומר  הרבי  את  ראו   - בירושלים״  הבאה  ״לשנה 
ידו  זאת בהדגשה. מיד לאחר מכן הניף הרבי את 
ביתר  לשיר  המשיך  והקהל  ה׳מארש׳,  להמשך 
מקומו,  אל  מהמדרגות  הרבי  ירד  בינתיים  שאת. 

והמשיך לעודד...
ערבית.  בתפילת  החלו  ואז  כובעו,  את  וחבש  ראשו,  מעל  הטלית  את  הרבי  הוריד  תהילים  פרקי  ה־9  בסיום 
בקול  ואמר  הקהל  לכל  הרבי  פנה  כך  אחר  שחרית.  תפילת  זמן  על  הכריזו  כך  ואחר  הבדלה,  נערכה  בסיומה 
רם - תוך כדי שהוא מניף את ידו הק׳ – "גוט יום טוב" ג׳ פעמים, כשכל הקהל עונה אחריו. ומיד החל לנגן ניגון 
ההקפות לאביו ז״ל, וירד מהבימה. בדרכו המשיך לעודד את הקהל לכל הכיוונים... אשרי מי שזכה לראות ״מראה 

כהן״ בצאתו מבית קדשי הקדשים...
קידוש לבנה לא היה הערב, כי הלבנה לא נראתה.

י"א תשרי
חלוקת־צדקה פתאומית לילדי-ישראל

והכריז שהרבי  ההתוועדות  בימת  הריל"ג, עלה על  המזכיר  הגדול  הזאל  אל  נכנס  התפילה  כמה דקות אחר 
 - בת-מצוה  קודם  ולילדות  בר-מצוה  קודם  לילדים  לצדקה  דולר  יחלק  לאוהל  נסיעתו  שקודם  להכריז  ביקש 
ושוב - אך ורק  ילדיהם לא יקבלו, ולפרסם על מנת שיבואו מה יותר ילדים,  ואפילו אלו ההורים שיעברו עם 

ילדים! [אמר שלשונו של הרבי היה ׳״מ'זאל נישט מאכן קונצן״ (= לא להתחכם)].
ב-14:10 החל הרבי את החלוקה בעומדו על מקומו הרגיל בחלוקות ימי ראשון. לכל ילד נתן שטר של דולר 

ובירך ״א גוט יאר״ [= שנה טובה]. ואכן, מבוגרים שעברו לא קבלו.
ברחוב ירד אותה שעה גשם קל והיה זה מראה מיוחד לראות את הפעוטות המכורבלים בידי הוריהם נחפזים 

לבית המדרש הגדול, לוודא שגם התינוק שלהם יימנה על אלו שיזכו לקבל דולר מידו הק' של הרבי.
את  ולקבל  בזריזות  לעבור  וילדות  ילדים  של  רבים  אלפים  הספיקו  שבמהלכה  כשעתיים  נמשכה  החלוקה 
השליחות-מצוה המיוחדת, כשהרבי מברך כל ילד בשנה טובה ("ַא גוט יָאר"). זה היה השלב הראשון של החלוקה. 
בתוך כך, הגיעו עוד המוני ילדים מרחבי העיר וכולם נאספו בחוץ לקראת צאת הרבי לאוהל. כיון שכך, הובא 
הסטנדר החוצה וכאשר הדלת נפתחה והרבי יצא כדי לנסוע לאוהל, התחדשה החלוקה. הרבי סימן שיזיזו את 
כשאר  כשבע דקות.  שוב  וחילק  הכביש  מול  הק׳  הסטנדר כשפניו  על  נשען  לעבור,  הילדים  שיוכלו  כדי  הרכב 

ההנהגות הנוספות והחדשות של הרבי נשארה גם חלוקה זו ל״עוללים ויונקים״ "מסתורית"...
הרבי נסע לאוהל ב-16:10 וחזר ב-19:30.

שליח ציבור
במנין תהלים

התחלנו  התהילים,  מזמורי  וד'  מעריב  תפילת  אחר 
התהילים  את  פתח  אד"ש  שכ"ק  בשעה  תהילים  לאמר 
ואחר  התיבה  לפני  התחיל  וויילער  ר'  ראשון.  לספר 
שזהו  באמרם  בזריזות  זאת  עשו  הם  דוכמאן.  זלמן  כך 
קשה עבור הרבי שליט"א להיות כאן לזמן ארוך, ולאחר 
תהלים מסתמא הרבי ילך. כשסיימו הם לומר, אף אחד 

לא ניגש לעמוד.
כאשר הרבי שליט"א אחז בפרק צ', הביט סביבו והלך 
שהוא  ובשעה  הסוף,  עד  בקול  ואמרם  לעמוד,  בעצמו 
שליט"א גמר את התהילים, אמר "מי יתן" בקול רם וגם 
"יהי רצון" בקול רם, ורק במקומות מסוימים הנמיך את 

קולו. אחר כך הלך.
(מיומנו של התמים אלי' גרוס)

תשי"ב
ליל יו"ם כיפור
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והיינו  בישולו,  שנגמר  קודם  הפרי בוסר,  בהיות  עוד 
אף לפני חלות המצווה להפקיר את הפירות].

ה"חמדת ישראל" אף אומר שזו כוונת רש"י בפרשת 
ששביעית  שכתב  אחרי  מיד  שהמשיך  במה  משפטים 
חייבת בביכורים: "כיצד, אדם נכנס לתוך שדהו ורואה 

תאנה שבכרה כורך עליה גמי לסימן ומקדישה...".

ה"אבני נזר" מיישב את דברי המהר"ל
שתי תשובות בשו"ת "אבני נזר" להרה"צ מסוכטשוב 
(חלק יורה דעה, סימנים תמה-תמו) מוקדשות לדיון 
בנושא אם חלה חובת ביכורים בשביעית. לא ה"אבני 
נזר" הוא שהעלה את הנושא, אלא השואל, הרה"ג ר' 
יעקב לנדא אב"ד נאשעלסק, וה"אבני נזר" דן בדבריו 

כדרכה של תורה.
המהר"ל מפראג (שהובאה  השואל השיג על טענת 
כיון  בשביעית  ביכורים  חיוב  שאין  שפשוט  לעיל) 
שלא ניתן לומר "אשר נתת לי ה'". כנגדו טוען השואל 
שהרי  השמיטה,  בשנת  גם  לבעלים  שייכת  שהאדמה 
כמו,  עבודתה,  לצרכי  שלא  בה  להשתמש  יכול  הוא 
כיון  בנוסף,  לייבשם.  פירות  בה  לשטוח  לדוגמא, 
שהתורה מתירה גם לבעל השדה לזכות בכמות קטנה 
מפירות שדה – ככל אדם – והבעלים אכן זכה בפירות, 
לבעל  שייכים  האדמה  פרי  והן  האדמה  שהן  נמצא 

השדה גם בשמיטה.
למקרה  האמור  המצב  את  השואל  השווה  זה  לפי 
את  גם  וקנה  מחבירו  תלושים  פירות  קונה  שאדם 

בביכורים  חייב  שהוא  היא  שההלכה  ממנו,  הקרקע 
כיון שעתה גם הפירות וגם הקרקע שייכים לו – זאת 
שייכים  הפירות לא היו הפירות  למרות שבזמן גידול 
חיוב  קיים  בשמיטה  גם  כן  אם  בהם.  שזכה  עד  לו 
ביכורים וגם ניתן לומר "פרי האדמה אשר נתת לי ה'".

מיישב את דברי המהר"ל בשני  נזר"  אמנם ה"אבני 
אופנים:

שייכת  שהאדמה  שהעובדה  סובר  המהר"ל  א. 
לבעלים לצורך שטיחת פירות לייבשם – אינה מועילה 
לעניין חיוב ביכורים, שכן לצורך חיוב ביכורים נדרש 
עבודתה  לעניין  גם  לבעלים  שייכת  תהיה  שהאדמה 
ולעניין הפירות שגדלים בה, דבר שקיים במקרה של 
בשנת  קיים  לא  מאידך,  אך,  והקרקע,  הפירות  קונה 

השמיטה.
נחשב  שהדבר  השואל  כסברת  נסבור  אם  גם  ב. 
שהקרקע שייכת לו לעניין ביכורים – אין הדבר דומה 
בביכורים,  שחייב  והקרקע  הפירות  קונה  למקרה של 
חלה  לא  הפקר  בהיותם  ביכרו  שהפירות  כיון  שכן 
עליהם חובת הביכורים בשעת חיובם, ואם כן שוב לא 
של  במקרה  מחדש.  בהם  שזוכה  לאחר  עליהם  חלה 
קונה הפירות והקרקע, לעומת זאת, הרי בשעת חלות 

חובת הביכורים היו הפירות ביד יהודי.
ועוד מאריך ה"אבני נזר" בתשובתו ומפלפל בראיות 

נוספות שכתב השואל.

בחלק השני בעז"ה – משיחות הרבי בנידון, ומדברי 
גדולי ישראל נוספים בפולמוס.

"...המעשה הוא העיקר – לעורר ולזרז עוד הפעם שכל 
אחד ואחד יוסיף ביתר שאת וביתר עוז בכל הפעולות 

ד"הקהל", כמדובר בארוכה לאחרונה. 
וכאן המקום להזכיר שנתקבלה הידיעה מצעירי אגודת 

חב"ד כאן, שכבר מינו אדם מיוחד שיעסוק בריכוז 
הפעולות ד"הקהל", באמצעות הכרטיסים וכו' (כמדובר 
בפרטיות בהתועדות שלפני זה (שיחת י"ג תשרי. ועוד), 

ויהי רצון שמהם יראו וכן יעשו גם בשאר המקומות, 
כולל ובמיוחד – בארצנו הקדושה...".

(תורת מנחם התוועדויות תשמ"ח כרך א, עמ' 415 – בלתי מוגה)
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המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',עתלדעת
שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

תקנ"גתרס"ח תש"נ

תקנ"גתקנ"בתשכ"ה

יום פטירת הגה"ח ר' 
מרדכי שניאורסאהן, 

נכד כ"ק אדמו"ר הצמח 
צדק

הרה"ג  של  פטירתו  יום 
מרדכי  ר'  הרה"ח 
רבי  כ"ק  בן  שניאורסאהן, 
בן  (הרב" ש)  שלום  ברוך 
צדק,  הצמח  אדמו"ר  כ"ק 
ויטבסק.  העיר  של  רבה 
קודש,  שבת  בערב  זה  היה 
ושתים.  שבעים  בן  בהיותו 

מנוחתו כבוד בויטבסק.
(אג"ק אדמו"ר מוהרש"ב ח"א ע' תז 
ובהערות).

"זה הקטן גדול יהיה"

כ"ק אדמו"ר הזקן ביקר בציון קבורתה של 
דבורה לאה והורה לקחת גם את  הרבנית 
ליד  בעמדו  לשם.  צדק')  (ה'צמח  התינוק 

הקבר, אמר:
ערב  היום  שטערנא!  בת  לאה  דבורה 
יחידך  בנך  את  נא  ברכי  הכיפורים,  יום 
היתום מנחם מענדל בן דבורה לאה, שזה 
והנסתר  הנגלה  בתורת  יהיה  גדול  הקטן 
בהצלחה, במעשים טובים ובאריכות ימים 
ושנים. בקשי נא רחמים עלי, על קהל עדת 

החסידים ועל תורת הבעל שם טוב! 
(סה"ש קיץ ת"ש ע' 66)

קונטרס יחד עם לעקח

בתחילת חודש תשרי הורה הרבי להוציא 
לאור לראשונה, בהדפסה מיוחדת ובכריכה 
מים  ושאבתם  ד"ה  המאמר  את  חגיגית, 
צדק,  הצמח  אדמו"ר  לכ"ק   – בששון 

במלאת מאתיים שנה להולדתו. 
בליל ו' תשרי, לאחר תפילת ערבית, חילק 
הרבי לכל אחד מהנוכחים את המאמר, וכן 
דולר  של  ושטר  תשרי  מוא"ו  כללי  מכתב 
כשכל  "לעקח",  פרוסת  בתוספת  לצדקה 
בחלוקה  אחת.  במעטפה  ארוזים  אלה 

עברו כעשרת אלפים איש.

יום הסתלקות הרבנית חנה
יום הסתלקות הרבנית חנה אמו של כ"ק אדמו"ר, בשבת קודש 

פ' וילך, בהיותה בגיל שמונים וחמש. 
לרבי  וכשהודיעו  ארבע,  השעה  עד  שבת  באותה  התוועד  הרבי 
המליצו  רופאים  שלושה  לביתה.  מיד  הלך  החמיר  שמצבה 
ונסעו  הסכים  הרבי  גם  ואז  הרפואה  לבית  הרבנית  את  לקחת 
יושב לצידה בארשת פנים  רפואה כשהרבי  לבית  אמבולנס  עם 

רצינית ביותר. זמן קצר לאחר מכן נפטרה.
כ"ק אדמו"ר ישב 'שבעה' בביתה שברחוב פרזידנט (1418).

על שמה יסד הרבי את "קרן חנה", וכן קמו מוסדות חינוך לבנות 
הנקראים על שמה – "בית חנה". בשנת תשכ"ט ייסד הרבי שכון 
חב"ד"  הר  "נחלת  השם  את  לו  ונתן  מלאכי,  בקרית  חדש  חב"ד 

ראשי תיבות 'חנה'.
במשך שנת האבלות נהג הרבי להתוועד בכל שבת.  

(תולדות לוי יצחק ח"ג ע' 919)

פטירת הרה"ק
ר' ברוך

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

באוקראינה. 
(אג"ק אדמו"ר הזקן ע' 9)

כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ כותב:
נסתר  צדיק  היה  ברוך,  רבי 
בעניני  ועסקן  מופלא  ולמדן 
בפשטות  והתנהג  צדקה 

כאחד מבעלי הישוב. 
(סה"מ תש"ט ע' 87)

צום בגיל 
שלוש

אדמו"ר  כ"ק 
צדק  הצמח 
בהיותו אז בגיל 
שלוש, צם ביום 

הכיפורים. 
(סה"ש קיץ ת"ש 
ע' 66)

ה' 
תשרי

ו' 
תשרי

ח' 
תשרי

ט' 
תשרי

15

ליל יום הכיפורים
הרבי נכנס לתפילה כשבידו מחזור גדול של יום הכיפורים ותהילים והתיישב, ומיד החלו באמירת תהילים. 

על הסטנדר של הרבי מונח שעון יד וכן במשך כל תפילות היום.
התורה  ספר  את  לידיו  וקיבל  הש״ץ,  ליד  למטה  הרבי  ירד  התהילים  פרקי  תשעת  אמירת  את  כשסיימו 
לעברו.  הרבי  הביט  המקום״  דעת  ״על  הש״ץ  שהתחיל  לפני  תורה.  ספר  הבד״ץ  חברי  החזיקו  כן  הקטן. 
בכמה  מעריב.  התחילו  כך  ואחר  לארון,  התורה  ספר  את  שהחזירו  עד  הרבי  הסתכל  נדרי״  ״כל  כשסיימו 

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. הרבי נשאר על מקומו עוד חצי שעה לערך. משך כל הזמן הייתה הטלית על כל צדו השמאלי. כשסיים 

אמר את ה'יהי-רצון', ולקח את המחזור והתהלים. סימן שייקחו את השעון ועלה לחדרו.
כמחפש.  והביט  הזאל  לתוך  מעט  ונכנס  פתאום הרבי,  הסתובב  למעלה  ה׳זאל׳ הקטן  פתח  ליד  כשהגיע 
מיד ניגש המזכיר הר' בנימין קליין והרבי שאלו "היכן נרות הנשמה?" (עד לפני כמה שנים היו מעמידים את 
ענה: "למטה".  המזכיר  הצינורות שלמטה).  ומאז מקומם בחדר  שני׳ של הזאל הקטן,  נרות הנשמה ב׳חדר 
שוב שאל הרבי: "איפה למטה?", וענה המזכיר שבחדר הנ״ל. אמר הרבי: "האם זה חלק מביהכנ״ס?" ופנה 
ונכנס לגן-עדן התחתון, שם המשיך הרבי לעבר נרות הנשמה שעמדו בקצה והביט בהם ושאל האם זה מה 

שיש. המזכיר הריל״ג שיש למטה בחדר הנ״ל, אז נכנס הרבי לחדרו הק׳.

יום הכיפורים
הק׳  ידו  מיד בהגיעו לסטנדר סימן בתנועת  נכנס הרבי לתפילת שחרית.  כמה דקות אחרי השעה 10:00 
שינגנו ״אבינו מלכנו״, וכשסיימו לנגן החלה התפילה. יצוין שבכל תפילות היום האריך הרבי בתפילת לחש, 
כמה דקות אחרי רוב הציבור. ל׳מפטיר׳ עלה הרב חדקוב כבכל שנה, וממילא ב׳יזכור׳ נשאר הרבי על מקומו.
בכריעות שבסדר עבודה - בתחילה הרבי חיכה עד שהש״ץ יתחיל את המילים ״והכהנים וכו״׳, אך בכריעות 
ובדרגש,  בכיסא  נתמך  כשהוא  קם  ברצפה.  יגע  שמצחו  מקפיד  בכריעות  לכן.  עוד קודם  כרע  שאחר כך - 
ואחר כך מסתכל על הש״ץ עד שמסיים לכרוע. במשך תפילת מוסף הרכיב הרבי את משקפיו, והורידם רק 

בעת הכריעות, שאז הניחם על הסטנדר.
בסיום ׳סדר עבודה׳ ירד הרבי מהבימה לסטנדר שעמד למטה, כדי לאפשר לחלק מהכהנים הרבים לעלות 

על הבימה לישא את כפיהם. לפני ברכת כהנים הביט חזק בפני הכהנים שלמעלה ושלמטה.
לפני  ועוד  הבימה,  כח׳ לכהנים העומדים על  לומר ׳יישר  אמירת התהילים התחיל  לפני  בסיום התפילה 
שירדו כולם פנה וצעד לעבר המדרגות (שלא כרגיל) והמשיך שם לומר ׳יישר כח׳ עד שירדו כולם, ואז עלה 
לבימתו. הכריזו על תפילת מנחה ל-17:15, וב-15:40 עלה הרבי לחדרו. לקראת סיום ההפסקה תפס הקהל 

את מקומותיו - מי להפטרה ומי ל׳מארש׳.
לתפילת מנחה נכנס הרבי חבוש בכובעו, בשעה 17:40. כשהגיע למקומו הוריד את הכובע והכניסו לתוך 
מגירת הסטנדר, וכיסה ראשו בטלית. מיד החלו בקריאת התורה. לרבי קראו למפטיר-יונה. בשעת ההפטרה 
היה שקט כך שרבים היו יכולים לשמוע את קולו של הרבי. אמירת ההפטרה הייתה מיוחדת במינה: פני הרבי 

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

הרבי בידו.
רבה, התחיל  הקהל בהתעוררות  ידי  על  הוא האלוקים״  ו״הוי׳  ״שמע ישראל״, ״ברוך שם״  אחרי קריאת 
בעוז  נאפוליון׳  ׳מארש  הקהל לנגן את ניגון  התחיל  שבאמצע הקדיש  וכשהגיע להפסק  הש״ץ את הקדיש. 
כשעיני כולם מופנות למקום אחד - לעבר בימתו של הרבי. בתחילה עמד הרבי עדיין כשפניו מופנות לכותל, 

והניף את ידו על הסטנדר לעידוד השירה, כך משך זמן (יותר מהרגיל).

18



בני נצחוני״  נצחוני  חייך ואמר  הוא  בריך  ״קודשא 
בנוגע לבקשת הגאולה.

המפסקת  סעודה  לאכול  שנלך  הזכיר,  ושוב 
ותימשך  סעודות)  ב׳  שאוכלים  אלו  זה  דרך  (ועל 
וכל  בראשינו  דורנו  נשיא  חסידית עם  בהתוועדות 
בקודש  גם  לאכול  יוכלו  ואז  שלפניו.  הנשיאים 
ב״חדר  לאכילה  בנוגע  (בתנ״ך)  כמסופר  הקדשים! 
נעשים  ושם  הקדשים,  קודש  שהוא   - המטות״ 
שיהיה  העיקר  והוא  ועוד  הקב״ה.  עם  'חד'  יהודים 
ומתשיעי  לגאולה,  התחלה  ותפתח   - 'תשרי'  זה 
בתשרי,  בעשירי  השלימות  לתכלית  באים  בתשרי 
תיכף  באים  ועבודתנו,  מעשינו  כל  לאחר  ובפרט 
ומהריקוד  לגאולה.   - כנ״ל  סעודה  מתוך   - ומיד 
הכי גדול וניגון הכי שמח באים לסעודה הכי גדולה 

תיכף ומיד ממש.
הכי  ״ריקוד  למילים  בהמשך  השיחה,  בסיום 
בעוז את ניגון  שמח״, התחיל לנגן  הכי  וניגון  גדול 
ידו  מניף  שהוא  כדי  תוך  ז״ל,  לאביו  ההקפות 
שליחות   - שטרות  לחלק  והתחיל  וירד  אל-על... 
לצדקה. במשך החלוקה הניף ידו לכמה ילדים, וכן 
אחרי  לעברו.  ידו  את  הרבי  הניף  צ׳ארלי,  כשעבר 
שיחה מיוחדת כזו, אך טבעי היה שכל זמן החלוקה 
רקדו אנ״ש והתמימים בשמחה הכי גדולה באמצע 

ה׳זאל׳.
והרבי  החלוקה  הסתיימה   17:00 בשעה  לערך 
זמן  היה  שלא  כפי  גדול  ב'שטורעם'  מה׳זאל׳  יצא 
עודד  הדרך  כל  ולאורך  מאירות,  היו  פניו  רב. 
גם  עבר.  לכל  ביותר,  חזקות  בתנועות  השירה  את 
לבתיהם  מיהרו  הבעלי-בתים  כל  כשכבר  כך  אחר 
גדולה  קבוצה  המשיכה  המפסקת,  סעודה  לאכול 

מהתמימים לרקוד בחוץ מול 770.

ברכת התמימים
הרבי נכנס לזאל הקטן כמה דקות אחרי הדלקת 
קצר  מבט  העיף  לסטנדר,  עלה לבימה ונגש  נרות, 

בידיו  הטלית  את  לא אחז   - שנה  כבכל  בתמימים, ושלא  (לשמאלו) 
בכל  כרגיל  פתח  שיחה.  כבכל  הסטנדר  על  הק׳  ידיו  את  הניח  אלא 
והמשיך באמירת  גלויות  כשפניו  כהנים׳ מ״וידבר גו״׳  ׳ברכת  פסוקי 
ששררו  והצפיפות  הדוחק  את  שעה.  כרבע  שנמשכה  שיחה-ברכה 
בשעת מעשה בתוך הזאל אין לתאר. הקירות נטפו אגלי זעה בכמויות, 
שלא לדבר על הבחורים. כבר מתחילת השיחה החלה הטלית לרדת 

על פניו הק׳, עד שכסתה לגמרי. בסיום נכנס לחדרו, וכעבור כמה דקות יצא ל'כל נדרי'. באותן דקות, עד 
ל׳כל נדרי׳, הספיקו התמימים למעלה 'לחטוף' חזרה על הברכה שקיבלו זה עתה.

ביקור נדיר
בחדר האוכל של האורחים

שם  "ופרצת",  לאולם  הרבי  הלך  שבת  קבלת  אחר 
נכנס  הרבי  גדול.  קהל  נכח  במקום  האורחים.  אוכלים 
בזה  (בערך  ברכה  ואמר  המטבח  עד  צעד  לאולם, 

הלשון): 
ַא  (און  שבת  פרייליכדיקער  ַא  און  שבת  גוט  "ַא 
חתימה  וגמר  טובה  חתימה  ַא  יָאר),  פרייליכדיקער 
טובה" [= גוט שבת ושבת שמחה (ושנה שמחה), חתימה 
אמצע  עד  חזר  אחר-כך  טובה].  חתימה  וגמר  טובה, 
האולם ואמר: "ַא שנת תענוג, שנת מנוחה, שנת שמחה 

ושלום (או שלום ושמחה)". 
וראה  יצא  אחר-כך  גדולה.  בשמחה  נתון  היה  הרבי 
גרונר:  הרב  את  ושאל  מהפרוזדור,  באים  שהבחורים 
הלך  לאולם. הרבי  "מה זה?", וענה לו שזה עוד כניסה 
לשם עד הסוף וחזר, וליד המדרגות נעמד ואמר: "וואו 
איז דער [היכן הוא] בעל הבית, ר' משה?" (ירוסלבסקי, 
אמר  ואז  שהגיע  עד  והמתין  מנהל ה'הכנסת אורחים'), 
לו: "ַא גוט שבת און ַא גרויסן יישר כח און לשנה הבאה 
בירושלים הבנויה" [= גוט שבת וישר כוח גדול, ולשנה 

הבאה בירושלים הבנויה] (הלשון שמעתי בעצמי).
גם בדרך חזרה ל-770 ניכרה על הרבי שמחה גדולה. 
עבר  וכאשר  לנגן,  התחילו  האולם  באמצע  היה  כאשר 

ליד ילד, סימן בידו הק' שהוא יצטרף לשירת הניגון. 
קינגסטון עד פרזידנט  לביתו דרך רחוב  צעד  כאשר 
קול  נשמעה  שמשם  האולם  על  הביט  כרגיל),  (שלא 

שירה.
האורחים  את  לבקר  הרבי  החל  תשל"ח  משנת  החל 

בסוכתם מדי שנה.
(על פי יומנו של אחד התמימים)

תשל"ג
ז' תשרי
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עבודת יום 
הכיפורים

שיחה שמיימית-רוחנית בערב היום הקדוש • חלוקת 
דולרים לאחר תפילת מנחה • כיצד נראה ה'מארש 
נפוליון' • חלוקת דולרים נדירה לילדים וילדות 

בלבד! • יומן משנת תשנ"ב כקביעות שנה זו. מתוך: 
'מבית חיינו'

ט' תשרי
בשיחה  שפתח  ולפני  לשיחה,  המוכן  ל׳סטנדר׳  הרבי  ניגש  מנחה  תפילת  בסיום 
אחר כך פתח בשיחה-ברכה שנמשכה קרוב  הורה שיכריזו על זמן תפילת מעריב. 
לשעה. היו בה ביטויים לא רגילים. בין הדברים הרבי אמר שכשמשיח יבוא בתשיעי 

כמו  הרי  בתשרי 
סעודה  בכל 
ללא  חסידית, 
מתי  הבט 
התחילה, תימשך 
דהיום  הסעודה 
הסעודה  לתוך 
ושור  דלויתן 
תהיה  ואזי  הבר. 
הכיפורים  ביום 
ושתיה  אכילה 
ביום  כמו   -
בשנת  הכיפורים 
ביהמ״ק  בנין 
 , ן ו ש א ר ה
שמחה  שהייתה 
הכי גדולה. ודוד 
יברך  המלך 

את   - לברך״  נאה  ״לי   - בסעודה 
מברך  טוב  ״אורח  (שהרי  הקב״ה 
שיום הכיפורים הוא  ומה  לבעה״ב״). 
הדמיון  כ״ף  את  לפרש  יש  ״כפורים״ 
דלא  ו״עד  שמחה  שזו  למעליותא 
משמחת  בערך  שלא  נעלים  ידע״ 

פורים!
תנועה,  אותה  רק  ונשארה  הקיצין״,  כל  ״כלו  שכבר  התבטא  לגאולה  בנוגע 
ונהיה  נסתר),  לא  (ואפילו  גלוי  בנס  צורך  בלי  הטבע  בדרך  להתגלות  שצריכה 

יומן
מבי+
כיינו
תשנ"ב

חידוש מיוחד
בחלוקת ה'לעקאח'

על  תשרי,  מו'  כבר  ה'לעקאח'  חלוקת  החלה  זו  בשנה 
מנת למנוע לחץ בערב יום הכיפורים. הלעקאח עצמו קיבל 
חתיכות מתוך  שהרבי חילק  בשונה מהרגיל  חדשה;  'צורה' 
המכילות  שעמדה לפניו, בשנה זו חילק הרבי שקיות  עוגה 

חתיכת לעקאח עטופה בדולר.
שום  עמד  לא  לעוגה  הדולר  בין  הרבי,  הוראת  פי  על   
חוצץ. שינוי נוסף - ביום זה חילק הרבי ליד בימת התפילה 

שב'זאל הגדול' ולא בפתח חדרו הק'.
הוקדמה  זו  (בשנה  זו  הנהגה  נמשכה  תשנ"ב  בשנת  גם 

חלוקת הלעקאח לליל ה' תשרי).

תנש"א
ו' תשרי
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