
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 ניצבים • כ"ז באלול התשע"ט

א'שיד

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

ותאריכי חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום

מצורף גם 

לשבועון 

'כפר חב"ד'

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

077-444-7777



31
לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

טבבע  ומצדדד ללררביי,  ביותר נוגגעעעתת  החחסיד  שלל  הגשממית  טובתוו  על  והזכררתייו  מממממנו  מכ'  קבללתי 
כככ""קק אדמו"ר ((מההורש"בבב) ננ"ע  טטוב גשמי. רוחנני, גם) טובבב ((נוסף עלל ממשפיע לוו הטובב להיטיבבב
חססר  א' החסיידדיםם שהיההה שששלל עעצממו שמו הההשנה, בבהזככיירו ביננו לבין בבליל ראשש התההלך פעם

אאלאא) בגשממיוותת. אצצצלו בעיקקר ((ללא ברווחניותת
נוווגע אצל אדננ"ע טובבתם הגגששמית של ההחחחססידים, עד ככדיי כך, ששאפיילו  כמה היהה ומזהה רואים עעעדדד
שהיההה זקקוק  חחססידד ששמו של בבדדבור, הזכיררר השששנה, שכל רגגע יקר, ונזההרים לממעט בלילל ראש

ללטובה בבגשמייוות.
(משיחת כ' מנחם־אב, תש"י. תו"מ ח"א עמ' 171)
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת ניצבים | גאולה מקצה השמים
אם יהיה נידחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך (ל,ד)

שנמצא  למי  רומז   – השמים"  בקצה  נידחך  יהיה  ”אם  רוחניים.  לעניינים  רומז   – ”שמים" 
במצב רוחני ירוד ביותר. ”משם יקבצך ה' אלוקיך" – ביום הגאולה יקבץ הקב"ה גם יהודים 

כאלה.
ביאת  את  ומקרבים  מזרזים  השמים"  ”קצה  בבחינת  שהוא  יהודי  כשמקרבים  אומר:  הווי 

המשיח וקיום הייעוד של ”משם יקבצך ה' אלקיך".

(תורת־מנחם – התוועדויות, תשמ"ב ד, עמ' 2106)

[=היצר  היצה"ר  מדרכי  אחד 
את  לפתות   – רגילים  הכי  הרע] 
דתי  אינו  (האדם)  שהוא  האדם 
הי'  לא   – דתי  ח"ו  הי'  לא  באם 

מקיים כל מצוה כלל.
וכיון שמצוה פ' [=פלונית] הנה 
בעבר לא קיים אותה (מאיזו סיבה 

שתהי') – למה יקיימה בעתיד?
    רצון ותשוקת כאו"א מבנ"א

[ = כל אחד ואחד מבני אדם] צו 
בגוף  רק  לא  [=לגדול]  ווַאקסן 
במדות  בהבנה,  בנשמה  גם  אלא 
[=וכיוצא  וכיו"ב  בצדקה,  טובות, 
בזה], ועי"ז [=ועל ידי זה] מוסיף 

השם בברכותיו.
מבלבל  אותה  גם  וכנראה 

שקריו של היצר הרע

[=בגשמיות  בגו"ר  השם  ברכות  שי'  וממשפחתה  ממנה  למנוע  (בכדי  בזה 
ורוחניות])

והמענה המוכיח שכ"ז [=שכל זה] שקר גמור  
אזכיר עה"צ ותבש"ט [=על הציון ותבשר טוב]

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
4.325.205.416.399.3012.321.026.31.76.56ו', כ"ז באלול 

4.335.205.426.399.3012.311.016.30.46.54ש"ק, כ"ח באלול 
4.335.215.426.409.3012.311.016.29.16.53א', כ"ט באלול 

4.345.225.436.409.3012.311.016.27.86.52ב', א' בתשרי תש"פ
4.355.225.446.419.3012.301.006.26.56.51ג', ב' בתשרי

4.365.235.446.429.3112.301.006.25.26.49ד', ג' בתשרי 
4.365.245.456.429.3112.301.006.23.96.48ה', ד' בתשרי 
4.375.245.466.439.3112.2912.596.22.66.47ו', ה' בתשרי  30
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להתפלל עם 
ה'סטענדער' 
במסירות־נפש

ההבדל בין תפילתו של אדמו"ר האמצעי, שעסקה בדרגות 
נעלות באלוקות, לבין תפילת אביו אדמו"ר הזקן, שהייתה ”עם 
הסטענדער", מייצגת שני סוגי ’ביטול' לאלוקות • שכל לא יכול 
להוליד מסירות־נפש, כי מסירות־נפש דורשת ביטול, ושכל אינו 
יכול להתבטל • כיצד דור עקבתא דמשיחא נעלה אפילו ביחס 

למשה רבינו • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
”שטענדער"  שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  [נתנו 
כך  ואחר  בכפר־חב"ד,  למלאכה  מבית־הספר 

אמר:]
בעמדנו בערב ראש השנה, ישנו סיפור שמביא 
כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר באחד ממכתביו1, 
שבו נתבאר ענין ה"שטענדער" בשייכות לעבודת 

ראש השנה:
הגדול  רבינו  קדושת  כבוד  הוד  שאל  ”פעם 
האמצעי,  אדמו"ר  בנו  קדושת  כבוד  הוד  את 
כי  ויענהו,  העבר,  השנה  בראש  התפללת  במה 
תשתחוה"  לפניך  קומה  ”וכל2  במאמר  התבונן 
מורי  קדושת  כבוד  במכתב  הלשון  הוא  כאן  (עד 
וחמי אדמו"ר, וחסידים מספרים בפרטיות יותר3, 

שהוסיף:) ”בהביטול של הקומה דא"ק4".

1) אגרות קודש שלו חלק א עמ' תצא. וראה גם תורת מנחם – 
רשימות היומן עמ' שלה.

2) נוסח תפלת ”נשמת כל חי".
3) ומה שלא נתפרט הדבר במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי זה 
סיום  את  קולט  היה  לא  שכנראה  לאחד  נכתב  שהמכתב  לפי 

העניין.
4) כן הוא גם באגרות קודש שלו חלק א עמ' שטז.

והביאור בזה:
”א"ק" הוא ראשי תיבות ”אדם קדמון", ומבואר 
בקבלה וחסידות5 שקאי על כל סדר ההשתלשלות, 
שרגלי  שזהו  דרגין,  כל  סוף  עד  דרגין  כל  מריש 

א"ק מסתיימים בסיום עולם העשיה.
ראשון"6,  ליום  ”זכרון  הוא  השנה  ראש  והנה, 
מתחילתה,  הבריאה  כל  להתחדש  צריכה  שבו 
והיינו, דכשם שבששת ימי בראשית היתה הבריאה 
מאין ואפס המוחלט, כן הוא גם בכל ראש השנה, 
ולא רק בריאת עולם הזה הגשמי, אלא גם כללות 

סדר ההשתלשלות, שנקרא בשם ”אדם קדמון".
וזהו הביאור בדברי אדמו"ר האמצעי, שבתפלת 
לפניך  קומה  ”וכל  במאמר  התבונן  השנה  ראש 
שכל  היינו,  א"ק,  קומת  של  בהביטול  תשתחוה", 
ענין  שזהו   – לגמרי  מתבטל  ההשתלשלות  סדר 
כי,   – בתכלית   ביטול  על  שמורה  ההשתחוואה 
של  באופן  הוא  ההשתלשלות  סדר  כל  כאשר 
זה  הרי  יחד,  גם  וחיצונית  פנימית  השתחוואה 
פועל את הענין של ראש השנה, שהקב"ה מקבל 

5) ראה ספר הערכים חב"ד בערכו (כרך א' עמ' קעג ואילך).
6) נוסח תפלת מוסף לראש השנה (מראש השנה כז, א).

דברמלכות

4
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כולו  העולם  על  ”מלוך  ישראל:  בני  בקשת  את 
בכבודך", דקאי על כל סדר ההשתלשלות.

כבוד  הוד  שאל  כך  ”ואחר  הסיפור:  והמשך 
קדושת  כבוד  הוד  את  האמצעי  אדמו"ר  קדושת 
מיט  ויענהו:  התפללת,  במה  הגדול,  רבינו  אביו 

דעם שטענדער כו'".
ולכאורה אינו מובן: מהי השייכות של התפלה 

עם ה"שטענדער" לעבודה של ראש השנה?

ב
 ויש לומר הביאור בזה בדרך אפשר:

”שטענדער" – יש בו שני עניינים הפכיים:
דומם  אלא  אינו  ה"שטענדער"   – גיסא  מחד 
ממין  שנעשה  ”שטענדער"  שגם  והיינו,  בלבד, 
 – צומח  בהיותו  אינו  בו  השימוש  הרי  הצומח, 
בו  להשתמש  אפשר  אי  צומח  בהיותו  ואדרבה: 
”אין  שהרי  השנה,  בראש  זה  דרך  ועל  טוב,  ביום 
דומם.  שנעשה  לאחרי  אלא   – כו'"7  באילן  עולין 
הירידה  תכלית  על  מורה  ש"שטענדער"  ונמצא, 
חי  מדבר  הסוגים  ארבעה  בין  שהרי  שבבריאה, 
התחתונה,  הדרגא  הוא  הדומם  ודומם,  צומח 
הי'  לא  ה"שטענדער"  שהרי   – מזה  ויתירה 
מלכתחילה בדרגא תחתונה זו, שהרי מלכתחילה 
היה בדרגת צומח, ואחר כך נפל ממדריגתו, ואם 
שהי'  דבר  מאשר  יותר  עמוקה  ירידה  זו  הרי  כן, 

מלכתחילה דומם.
ולאידך גיסא – עם היות ה"שטענדער" בדרגא 
בפועל  רואים  הרי  האדם,  לגבי  תחתונה  היותר 
על  אם  לאדם,  מסייע  ב"שטענדער"  שהשימוש 

7) ביצה לו, ב (במשנה). טור ושלחן ערוך אורח חיים ריש סימן 
תקכ"ד.

שמניח  זה  ידי  על  או  בגופו  עליו  שנשען  זה  ידי 
אלא  עוד  ולא  בזה,  וכיוצא  הסידור  את  עליו 
במעמד  בהיותו  לאדם  מסייע  שה"שטענדער" 
ומצב נעלה – בעסקו בלימוד התורה או בעבודת 
ה"שטענדער"  עם  התפלה  דידן,  כבנדון  התפלה, 

בראש השנה.
והעניין בזה:

עבודת התפלה – תפלה מלשון ”נפתולי אלקים 
נפתלתי"8, כפירוש רש"י שהוא לשון חיבור – הוא 
עניין של התקשרות ועד לאופן של התחברות של 

היהודי המתפלל עם הקב"ה שמתפלל אליו.
גדול  חסד  ”זהו  טוב9:  שם  הבעל  וכמאמר 
מהשי"ת שאדם חי אחר התפלה, שלפי דרך הטבע 
היא  התפלה  שכאשר  והיינו,  כו'",  למות  לו  היה 
כדבעי למהוי, צריך להיות רצוא וכליון באלקות, 
ידי  על  כי,  השמימה"10,  מגיע  ”ראשו  בבחינת 
התפלה,  מורכבת  שמהם  בעניינים  ההתבוננות 
לא  ועמך  בשמים  לי  ד"מי  ומצב  למעמד  באים 
תכלית  שזוהי  לאלקות,  כליון  בארץ"11,  חפצתי 
שנכלה   – נברא  אצל  להיות  שיכולה  השלימות 
ומתאחד  ומתחבר  אויס")  גייט  (”ער  ממציאותו 

עם הקב"ה.
ע"י  וסיוע  עזר  ניתוסף  התפלה  ובעבודת 
ה"שטענדער" – כבפשטות הענינים, שהאדם נעזר 
ב"שטענדער" להניח עליו את הסידור או להשעין 
עליו את גופו וכיוצא בזה, ומזה מובן שכן הוא גם 

8) ויצא ל, ח.
9) צוואת הריב"ש סימן לה. וראה גם סימן מב.

10) ויצא כח, יב. וראה זהר חלק א רסו, ריש ע"ב. חלק ג שו, ריש 
ע"ב. תיקוני זהר תיקון מה (פג, א).

11) תהלים עג, כה. וראה ספר המצוות לצמח צדק שרש מצוות 
התפלה פרק מ – נעתק ב"היום יום" יח כסלו.

עם היות ה"שטענדער" בדרגא היותר תחתונה לגבי האדם, 
הרי רואים בפועל שהשימוש ב"שטענדער" מסייע לאדם, 

אם על ידי זה שנשען עליו בגופו או על ידי זה שמניח עליו 
את הסידור וכיוצא בזה

28
נערך על־ידי 'חזק הוצאה לאור'

שניים מקרא ואחד תרגום



27

’אשמנו'  מתחילים ”דרשו ה' בהימצאו", ומדלגים 
הרבי  נהג  ’הורית'  בפיוט  גד".  אל  דוד  ו"ויאמר 
וכמובן  ובית,  בית  כל  בין  ה'פזמון'  כל  את  לחזור 
אומרים  הסליחות  סיום  לאחר  הפיוט.  בסיום  גם 
עלינו'  ’חדש  בו  (ואומרים  הארוך  מלכנו'  ’אבינו 
וחצי  נדע",  לא  ”ואנחנו  עשי"ת),  כבכל  ’כתבנו', 

קדיש.
מלכנו'  ’אבינו  אומרים  תשובה  ימי  עשרת  בכל 
הארוך בשחרית ובמנחה אחר נפילת־אפיים, קודם 

”ואנחנו לא נדע".
משה"  ”ויחל  וקוראים  ספר־תורה  מוציאים 
לשלושה קרואים, גם אם יש רק שלושה מתענים. 
מי שאינו מתענה לא יקראוהו לתורה. ואם קראוהו 
לתורה וצר לו להודיע שאינו מתענה מפני חילול 

ה' – יעלה.
מחרון  ”שוב  הפסוקים):  (וחלקי  הפסוקים  את 
 – לעווננו"  ”וסלחת  רחום",  אל  ה'  ”ה'  אפך", 
אומרים הציבור בקול רם ואחריהם אומרם הקורא 
בתורה. כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כשעלה לתורה, 
הבעל־ עם  וסיימם  הציבור,  עם  לאומרם  התחיל 

קורא.

צדקה
בימי התעניות נוהגים לתת לצדקה לפני תפילת 
עלות  לפי  נותנים  ויש  דתעניתא',  ’אגרא  מנחה 
ו"מנהג  היום.  לאכול  אמורים  שהיו  הסעודות 

ישראל להרבות בצדקה ביום התענית"97.
וקוראים  ספר־תורה  מוציאים  מנחה  בתפילת 
”ויחל" כבתפילת שחרית, והשלישי הוא המפטיר. 
התורה.  קריאת  אחר  קדיש  חצי  אומרים  אין 

מגביהים וגוללים את ספר־התורה.
נה,ו  (ישעיה  בהימצאו"  ה'  ”דרשו  הפטרה: 
שלוש  אומר  ההפטרה  אמירת  לאחרי  נו,ח).   –
ברכות, עד ”מגן דוד". יהללו, חצי קדיש, שמונה 

רתת וחלחלה" . . פסוק הוא בדניאל (ט, כז), ”עד כלה ונחרצה 
הרס"ג  ובפירוש  ותרד.  תגיח  שם:  וברש"י  שומם",  על  ך  ּתַ ִתּ
אין  שם  וגם  והורקה.  התכה  לשון  שהוא  כתבו,  והמצודות 
עליהם  שתבוא  כי־אם  גשמי,  דבר  והורדת  הורקת  על  מדובר 
גזירת הכיליון. וכן הוא הפירוש גם בפיוט דידן - ומסתבר ביותר 
שכיוון הפייטן ללשון הכתוב מפאת הדמיון בתוכן - כאשר יצאה 
אזי ”אחזום  הפיכתם",  אודות) ”חזון  הידיעה  (והגיעתם  עליהם 

רתת וחלחלה".
כה  כרך  לקוטי־שיחות  עמ' 460,  ח"ב  תשמ"ט  סה"ש  ראה   (97

עמ' 470.

תפילה",  ”שומע  בברכת  עננו  ואומרים  עשרה, 
והש"ץ כבתפילת שחרית.

מלכנו'  ’אבינו  תחנון,   – הש"ץ  חזרת  אחרי 
הארוך, קדיש תתקבל, לדוד ה' אורי, עלינו, קדיש 

יתום, אל תירא, אך צדיקים.
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו הנהיג מחדש את המנהג 
המשנה,  על־פי  ישראל  בקהילות  בעבר  שנהגו 
דתענית־ מנחה  אחרי  כיבושין"98  ”דברי  לומר 
ציבור: ”כדאי לעורר על המנהג הנ"ל, שבמקומות 
(כמה  מנחה  אחרי  יאמרו  זאת,  לפעול  שאפשר 
מזמור  או  כיבושין',  ’דברי  הפחות)  לכל  מילים, 
ובמקומות  אלו,  לעניינים  המתאים  תהילים 
מלאכה,  ביטול  מצד  דציבורא [או  טירחא  שמצד 
וכיוצא־בזה] אי אפשר לפעול זאת – על־כל פנים 
יהרהרו במחשבה עניין של ’דברי כיבושין', ומאחר 
הקשורים  עניינים  ובפרט   – בעי'  ליבא  ש'רחמנא 
’מחשבה  הרי   – בלב'  התשובה  ש'עיקר  בתשובה, 

טובה, הקדוש־ברוך־הוא מצרפה למעשה99.

יום שישי 
ה' בתשרי

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא בערב, אור 
ליום ו' עש"ק, שניים מקרא ואחד תרגום פרשה או 

שתיים (ראשון, שני) – פרשת וילך100.

כה  כרך  לקוטי־שיחות  עמ' 460,  ח"ב  תשמ"ט  סה"ש  ראה   (98
עמ' 470.

הידוע,  שככל  וחבל  וש"נ.   ,352 עמ'  כ'  כרך  לקוטי־שיחות   (99
טרם הונהג הדבר בפועל אפילו בין אנ"ש (מלבד הצפייה בדברי 

הרבי במראות־קודש במקום שאפשר).
100) היום־יום ד' טבת, וראה אג"ק סוף כרך ח"י.
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בעבודה הרוחנית:
כאשר מדובר אודות ”כל קומה", מי שהוא בעל־
ביותר,  גדול  שכל  בעל  שיהיה,  ”ציור"  איזה  ציור, 
מוכיח  השכל  כאשר  גם  הנה   – קטן  שכל  בעל  או 
ומביא לידי מסקנא שצריך להיות ”לך תשתחווה", 
ידי  על  אליה  שהגיע  מסקנא  שזוהי  כיון  הרי 
לפי  היא  ההשתחוואה  גם  אזי  בשכל,  התבוננות 
מדת גודל השכל; עד היכן שמגיע שכלו, שם מגעת 

ההשתחוואה.
על  (בשכל)  טעם  בתורה  נזכר  ”לא  זה  ומטעם 
מסירות  כי,   – החסידות12)  (כלשון  נפש"  מסירות 
יכול  לא  ושכל  המציאות,  עניין  היפך  היא  נפש 
ממציאותו  שיתבטל  השכל,  היפך  את  להכריח 

(”ווערן אויס מציאות").
”וכל  ההשתחוואה,  עניין  ישנו  כאשר  גם  ולכן, 
של  עניין  אמנם  זה  הרי  תשתחווה",  לפניך  קומה 
ביטול, אבל הביטול הוא לפי הציור של ה"קומה".

ידי  על  וסיוע  עזר  ניתוסף  זה  ובעניין 
הכי  דרגא  שהוא  דומם,  שלהיותו   – ה"שטענדער" 
נעלית  בדרגא  היה  שמלכתחילה  (ובפרט  תחתונה 
יותר ואחר כך נפל ממדריגתו כו'), הנה ההתבוננות 
בה"שטענדער", שגם הוא אלקות, ”כי הכל אלקות 
יותר  בעומק  מגעת  זולתו",  ואין  הוא  לבדו  והוא 
לקדוש  בביטול  ההתבוננות  מאשר  יותר  וחודרת 

ברוך הוא של מדבר או חי או צומח.

ג

דעקבתא  דרא  מעלת  עניין  כללות  דרך  ועל   
דמשיחא:

אף על פי שדור זה נקרא בשם ”עקב", בדוגמת 
תחתון  הכי  החלק  שהוא  האדם  שבגוף  העקב 
לגבי  בערך  שלא  היא  שבעקב  החיות  וגם  שבגוף, 
החיות שבשאר חלקי הגוף, ועד כדי כך, שבאבות 
דרבי נתן13 נקרא העקב בשם ”מלאך המות" שבגוף 
– הנה דוקא בדור זה יש מעלה שאפילו משה רבינו 
בתורה  הזקן  רבינו  שמבאר  כפי  ממנה,  התפעל 

אור14.

12) תורה אור מגילת אסתר צט, ב. וראה גם תורת מנחם חלק 
כט סוף עמוד 122 ואילך.

13) סוף פרק לא.
ספר  מנחם  תורת  גם  וראה  ב.  נב,  שמות  אור  תורה  ראה   (14

ובמה מתבטאת מעלה זו – בעניין המסירות נפש:
נפש  המסירות  ענין  היה  רבינו  משה  אצל 
בו,  צורך  שהיה  מצב  ובכל  זמן  בכל  בפשיטות 
אבל, אין זה דבר פלא, כאשר מדובר אודות כחות 

הנשמה שהיו אצל משה רבינו;
מאות  ”שש  אודות  מדובר  כאשר  כן  שאין  מה 
דמשיחא,  בעקבתא   – גופא  וברגל  רגלי"15,  אלף 
וההשגה  ההבנה  העדר  של  ומצב  מעמד  שזהו 
וההתבוננות אפילו בחיות אלוקי כפי שהוא בדרגת 
על  ואף  בלבד,  דומם  בדרגת  אם  כי  צומח,  או  חי 
פי כן הולכים מתוך אמונה פשוטה, ועד לאופן של 
מסירות נפש בפועל, כפי שראו בזמן הגזירות של 
זה  בדורנו  ליצלן  רחמנא  שאירע  דבר  השמד,  דור 
עצמו,  בעיני  עניו  רבינו  משה  גם  היה  זה  כלפי   –
האדמה"16,  פני  על  אשר  האדם  מכל  מאד  ”עניו 
ובמיוחד כלפי דרא דעקבתא דמשיחא, שהוא הדור 
האחרון של הגלות, ובקרוב ממש – הדור הראשון 

של הגאולה.

ד
 ועל דרך זה יש לומר בנדון דידן:

לפניך  קומה  ”וכל  במאמר  ההתבוננות  ישנה 
תשתחווה", אשר, ב"קומה" זו גופא ישנו גם ”עקב", 
אבל זהו עקב של הקומה שקשור גם עם הראש של 
שבסיום  קדמון  אדם  רגלי  אפילו  שלכן,  הקומה, 
דא"ק,  הראש  של  הרגלים  הם  הרי  העשייה,  עולם 
דא"ק  מרישא  שלמעלה  עתיק  בחינת  גם  כולל 
כמבואר  כו',  מעלה  למעלה  שהיא  דרגא  (שזוהי 

בדרושי יום הכיפורים שבלקוטי תורה17).
אפילו  יותר  למטה  שהוא  עניין  ישנו  אך 
ה"שטענדער",  שזהו   – קומה"  ד"וכל  מה"עקבים" 
שהוא מחוץ לקומה, אבל עליו נשענת כל הקומה, 
אנשים  של  המעשה  עניין  הוא  בעבודה  וענינו 
פשוטים, שמגיע בפשיטות העצמות, כתורת הבעל 

שם טוב18.
של  המענה  אפשר  בדרך  לבאר  יש  זה  פי  ועל 

המאמרים תמוז ריש עמ' נח.
15) בהעלותך יא, כא.

16) שם יב, ג.
17) סוף פרשת אחרי. וראה גם ליקוטי תורה דרושי יום הכיפורים 

בסופן.
18) ראה כתר שם טוב בהוספות סימן קנה ואילך.
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שהתפלל  האמצעי,  אדמו"ר  לבנו  הזקן  אדמו"ר 
שתמורת   – ה"שטענדער"  עם  השנה  בראש 
תשתחווה"  לפניך  קומה  ”וכל  בעניין  ההתבוננות 
התפלל  השנה,  דראש  התפילה  את  שהגביהה 
את  שהגביה  ה"שטענדער"  עם  הזקן  אדמו"ר 
תפלת ראש השנה שלו לבחינת פשיטות העצמות 

שצריכה להיות בעבודה דראש השנה19.

ה
הוא  ואיזה  זה  הוא  מי  אשר  פי  על  אף  והנה,   
אשר ערב לבו לגשת להשיג אפילו שמץ מנהו, הרי 
הוכחה  מהווה  זה,  סיפור  לנו  שמספרים  גופא  הא 
שכל אחד יכול למצוא מעין זה בענייניו, במעמדו 

ומצבו עתה:
כדי  שנעשית  אלול  בחודש  ההכנה  כל  לאחרי 
שתהיה ההתבוננות וההבנה וההשגה וכו' וכו', אין 
ביטול  של  הנקודה   – העיקרית  לנקודה  מגיע  זה 

19) ראה סידור עם דא"ח – רלד, א ואילך.

ההגבלה  מדת  לפי  שלא  בתכלית,  וביטול  אמיתי 
של איזו התבוננות שתהיה.

והרי זהו גם החידוש של הקבלת עול של ראש 
 – כולה20  השנה  כל  של  עול  הקבלת  לגבי  השנה 
פרטי  לכח  בנוגע  היא  השנה  דכל  עול  שהקבלת 
וכח פנימי, ואילו קבלת העול של ראש השנה הי 

קבלת עול כללית ועצמית.
שמתבטל  ההנחה   – פשוטות  ובאותיות 
ממציאותו (”ער ווערט אויס מציאות") לגמרי, לא 
שלו  השכל  מדת  לפי  ולא  והתבוננות,  הבנה  מצד 
אלא  וכו',  שלו  ההרגש  שלו,  המדות  מדת  לפי  או 
על דרך ”שטענדער", דהיינו, הנחת עצמותו שבאה 
שבכל  הפשוט"  ה"יהודי  של  הנפש  פשיטות  מצד 

אחד מישראל, שמגעת בפשיטות העצמות.

(משיחת כ"ט אלול תשכ"ב. תורת מנחם חלק לד עמ' 
523 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

המאמרים  ספר  ואילך.  קמד  עמ'  ח"א  תער"ב  המשך  ראה   (20
תרס"ב עמ' רכה ואילך. תרצ"ט עמ' 6. עמ' 13. תש"ב עמ' 8.

אדמו"ר  בנו  את  הזקן  אדמו"ר  פעם  שאל 
בראש  התפלל  ’התבוננות'  באיזו  האמצעי 
השנה, וענה אדמו"ר האמצעי שהתבונן בביטול 
שבסדר  ביותר  הגבוהות  המדרגות  של  העצום 
את  האמצעי  האדמו"ר  ושאל  ההשתלשלות. 
הזקן:  האדמו"ר  וענה  התפלל,  הוא  במה  אביו 

”עם הסטענדער".
ביאור העניין:

כתוצאה  מתבטלת  כלשהי  מציאות  כאשר 
 – להתבטל  שעליה  למסקנה  שהגיעה  מכך 
הנובע  ביטול  מוחלט.  ביטול  יהיה  לא  הביטול 
וגדרי  תכונות  ערך  לפי  יהיה  מציאות,  מתוך 
הזכה  אפילו   – ומציאות  המתבטלת,  המציאות 
מוחלט,  ביטול  ברת  איננה   – ביותר  והנעלית 
הסבר  לתת  אפשר  שאי  בחסידות  וכמבואר 
להיותו  ההיגיון,  שכן  נפש,  מסירות  על  הגיוני 
’מציאות', אינו יכול להוביל לידי ביטול מוחלט – 

עניינה של מסירות נפש.
התבוננות  מתוך  התפלל  האמצעי  אדמו"ר 
בסדר  ביותר  והזכות  הנעלות  המדרגות  בביטול 
הנובע  ביטול  זהו  סוף־כל־סוף  אך  השתלשלות, 

מתוך מציאות מסויימת, ואין זה ביטול מוחלט.
ואילו אדמו"ר הזקן התפלל ”עם הסטענדער": 
ביותר  הנחות  המין  דומם,  הוא  סטענדער 
בבריאה, חומר שאין בו שום חיות. כוונת מענה 
בראש  הנדרש  שהביטול  היא,  הזקן  האדמו"ר 
הסכמת  מתוך  נובע  שאינו  ביטול  הוא  השנה 
נובע  שאינו  מוחלט  ביטול  אלא  המציאות, 
לביטול  בדומה   – דומם   – ומסקנה  מהסכמה 

של מסירות־נפש.
של  המצוות  מעשה  היינו,  האדם  בעבודת 
אנשים פשוטים הנובע מתוך קבלת עול פשוטה 
דור  דורנו,  של  מעלתו  וזו  נימוקים.  כל  ללא 
הרוחנית  דרגתו  שלמרות  דמשיחא,  עקבתא 
הירודה, בבחינת עקב, דווקא בו מתגלים ביטויים 

של מסירות־נפש – הביטול הנעלה ביותר.
הדבר  מהווה  זה,  סיפור  לנו  שסיפרו  מכך 
הוראה גם עבורנו: בראש השנה, לאחר העבודה 
של חודש אלול, צריך להגיע לידי הנחה שהביטול 
גמור  ביטול  אלא  והסכמתו  הבנתו  מצד  אינו 

ומוחלט, המגיע מצד עצם הנפש.

סיכום
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בלחש  נשמות  להזכיר  נהגו  נשיאינו  רבותינו 
ביום השני87, אחר קריאת התורה לפני התקיעות.

סדר תקיעות וסיום התפילה – כדאתמול.

סיום החג
בהצעתי,  דורנו: ”ואני  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  לשון 
שעות  לחבר  כן,  ינהוג  ואחד  אחד  כל  גם  אשר 
דראש־השנה והתחלת מוצאי ראש־השנה בלימוד 
 – נשיאינו  לנו  סללו  אשר  ובשביל  החסידות, 
יומשך גם לנו בכל ענייניו אור החסידות עד למטה 
תשי"ב)  משנת  (החל  בעצמו  אדמו"ר  כ"ק  מטה". 
ראש־השנה  בכל  והקהל  הוא  לסעודה  ידיו  נטל 
ניגונים  לנגן  הורה  ההתוועדות  במשך  ערב,  לעת 
לשיחות  נוסף  דא"ח  מאמר  ואמר  הנשיאים,  מכל 
וכו', ובו הזכיר מדברי כל הנשיאים (והחל משנת 

תשד"מ גם מדברי האריז"ל)88.

יום רביעי
ג' בתשרי – צום גדליה

מוצאי ראש�השנה
חוננתנו,  אתה  (גם):  מוסיפים  ערבית,  בתפילת 

המלך המשפט.
נועם',  ’ויהי  אומרים  אין  יום־טוב,  מוצאי  כבכל 

’ואתה קדוש'.
ישועתי"89,  א־ל  ”הנה  כרגיל  מתחילים  הבדלה: 

השני של כל חרוז עם חציו הראשון של החרוז הבא, וזאת כמובן 
ב'לקוטי  זה  לפיוט  בקשר  (כמפורש  הפיוט  למשמעות  בניגוד 
מאמינים,  וכל  בד"ה  שיח,  עמ'  תרל"ח  שמואל'  תורת   – תורה 
בסה"מ רס"ג עמ' יב, ובאגרות קודש כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב 
עמ' תי), וק"ו בפיוט זה האחרון, שיש להיזהר שלא לבוא לידי 

חירוף ח"ו באמירת: ”לעדי עד – מלך אביון".
הוראה  שאינה  ומסיים   ,56 עמ'  ח"א  תשמ"ג  ’התוועדויות'   (87
ע"כ.  בזה,  להתנהג  כיצד  בעצמו  יחליט  אחד  כל  אלא  לרבים, 
ואם  אב  להם  שיש  אלה  נהגו  לא  בלחש,  זאת  שאומרים  וכיוון 
נשיא  הרבי  את  תחילה  (מזכירים  הרבי.  של  מביהמ"ד  לצאת 
דורנו, אדוננו מורנו ורבינו מ"מ בן חנה, ואלה שהכירו – גם את 
הנשיאים שלפניו, תורת מנחם כרך מו עמ' 343. וראה בלוח יו"כ 

אי"ה).
88) ראה ’אוצר' עמ' קמז־קנג.

89) כדעת הפמ"ג במשבצות סי' תצא ס"ק א (”וכ"מ בלבוש"), 
מהרי"ח  לקוטי  תרכ"ד,  סי'  אפרים  (מטה  העולם  כמנהג  ודלא 

ח"ב פב,א) שמתחילים בברכת הגפן.

אך בלי ברכות הנר והבשמים90.

עשרת ימי תשובה
בעשרת־ימי־תשובה,  נישואין  עריכת  לעניין   *
לקיים  ועורר  הרבי  הזכיר  רבות  שנים  לפני  הנה 
”מנהג ישראל שאין נושאין נשים בעשי"ת"91, אבל 
הכי  ”בהקדם  נישואין  לקיים  הרבי  שזירז  לאחר 
צריך  אצלנו,  נהגו  שלא  בתאריכים  גם  אפשרי"92, 

עיון אם עדיין יש להקפיד על זה.
* בעניין סיוע לצורכי החגים – אף־על־פי שנתנו 
לאחריו,  שוב  לבדוק  יש  ראש־השנה,  לכבוד  כבר 
עומד  בראש־השנה)  שנתעלה  (לאחר  כעת  שמא 
לו",  נכון  ”אין  של  במצב   – עתה  בדרגתו   – יהודי 
בימים  החגים  לצורכי  לו  החסר  כל  את  ולהשלים 

הבאים.
סליחות,  אומרים  אין  בעשרת־ימי־תשובה   *

מלבד בצום גדליה שהוא תענית־ציבור93.
גם  תהילים  לומר  ניתן  בעשרת־ימי־תשובה   *

בלילה94.
בברכה  ”עננו"  הש"ץ  אומר  שחרית  בתפילת 
בפני עצמה95, בין ברכת ”גואל ישראל" ל"רפאנו", 
גם אם התפללו רק שלושה מתענים. אם אין כנ"ל 
– אומר הש"ץ ”עננו" בתוך ברכת ”שומע תפילה".

נעשה  ואם  ש"ץ,  נעשה  אינו  מתענה  שאינו  מי 
כיחיד  תפילה"  ”שומע  בברכת  ”עננו"  אומר  ש"ץ 

בתפילת מנחה.
אומרים תחנון, נפילת־אפיים. באמירת סליחות96

90) שו"ע אדה"ז שם ס"א.
91) אג"ק ח"ט עמ' רה (ממטה אפרים סי' תרב ס"ה, קיצור שו"ע 
סי' קל ס"ד) ומבאר שם שזה נעשה כדי לקיים אח"כ את המצוה 

מן המובחר.
92) ’שערי הל' ומנהג' ח"ה ר"ס קנח (ועד"ז ב'צדיק למלך' ח"ז 
יחוה  שו"ת  וראה   .(18 עמ'  קסא  גיליון  ’התקשרות'   .227 עמ' 

דעת ח"א סי' מה.
ח"ב  תש"נ  ב'התוועדויות'  והטעם   .58 עמ'  ספר־המנהגים   (93
עמ' 367 (=סה"ש תש"נ ח"א עמ' 351) מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ 
אמירה,  מצות   - ר"ה)  (עד  כאן  ש"עד  לפי  צדק,  הצמח  בשם 

ומכאן ואילך - מצות עשייה".
94) הוראת הרבי, ספר המנהגים עמ' 20.

 – רפאנו  חתימת  של  השם  לפני  נזכר  ’עננו':  ששכח  ש"ץ   (95
אומרה   – אח"כ  נזכר  ’רפאנו'.  שוב  אומר  ואח"כ  ל'עננו',  חוזר 
נזכר  תפילה.  ושומע  צרה  בעת  העונה  וחותם  תפילה  בשומע 
אדה"ז  (שו"ע  שלום'  ’שים  אחרי  בפ"ע  ברכה  אומרה   – אח"כ 

סי' קיט ס"ה).
אחזום  הפיכתם,  חזון  ך  ּתַ ”ִתּ תשובה",  דרך  ”הורית  בפיוט   (96
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אלה אינן לעיכובא, שהרי כבר יצאו ידי חובתם.
בין  שיתלמד,  כדי  שיתקע  לקטן  לומר  ”מותר 
לו  ומותר  לחינוך,  הגיע  שלא  בין  לחינוך  שהגיע 
לתקוע כל היום... לפי שמצווה על הגדולים ללמד 

את הקטנים ולחנכם במצוות".
יברכו  אלא  להן,  יברך  לא  נשים  בעבור  התוקע 

הן לעצמן.
במשך ימי ראש־השנה, משתדלים (על־פי הוראת 
כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו) לזכות רבים מאחינו בני־

להם  לתקוע  דהיינו  שופר,  קול  בשמיעת  ישראל 
חיילים  ובמיוחד  כהלכתן,  דמיושב  התקיעות  סדר 
בתי־רפואה  בבתי־אבות,  והנמצאים  ושוטרים, 
יעקב",  לאלוקי  ”תקעו...  קידוש:  ובתי־הסוהר82. 

סברי מרנן, וברכת הגפן (בלבד).
ראש־ ביום  המזון  בברכת  ויבוא'  ’יעלה  השוכח 

של  ’ברוך'  תיבת  שהתחיל  קודם  נזכר  אם  השנה, 
’הטוב והמיטיב', יאמר את הברכה המיוחדת כנוסח 
שבסידור. ואם נזכר אחר שאמר תיבה זו, אינו חוזר.

והיושב  ביום,  בראש־השנה  לישון  שלא  נוהגים 
בטל הרי זה כישן83.

אסור להכין מהיום למחר84.

תשליך
אחר תפילת מנחה, לפני השקיעה, הולכים מחוץ 
’סדר  ואומרים  מעין85,  או  המים  באר  אל  לעיר 
קטן.  הטלית  שולי  את  מנערים  כך  ואחר  תשליך', 
עד  תשליך  לומר  אפשר  החמה,  שקעה  כבר  אם 

שצריכים  כגון  קולות,  הל'  כל  את  לתקוע  אפשרות  כשאין  (82
פרקש  שי'  יקותיאל  הרב  הורה  שלם,  רפואה'  'בית  להספיק 
לתקוע ג"פ תשר"ת, ולכוון שכל מה שאינו שייך לחיוב התקיעות 
בין  להפריד  וכדי  כלל,  לתקוע  ולא  "לשורר",  רק  בו  מתכוונים 
ידי  ייצאו  ובזה  לתרועה,  השברים  בין  בנשימה  יפסיקו  הקולות 

תשר"ת, תש"ת ותר"ת.
83) שו"ע אדמוהז סימן תקפג סעיף ח.

שני  ליו"ט  להכין  אסור  יו"ט,  ובכל  בחול,  כשחל  גם  למחר:   (84
תקכ"ז  סי'  שם  לשבת:  תקי"ג.  וסי'  תצה  סו"ס  אדמוה"ז  שו"ע   -

סעיף כג.
מדייקים  דגים,  בו  שיש  לנהר  סמוך  תשליך  אומרים  באם   (85
שיוכלו לראות את הדגים במים, כפי שנהג הרבי הקודם (שערי 

הל' ומנהג ח"ה סי' ע).
מדות',  ל'י"ג  תשליך  אמירת  לדחות  עדיף  וכדומה,  באר  כשאין 
או  בעשי"ת,  וכד'  לבאר  שיגיעו  נראה  לא  אם  אולם  כדלהלן. 
כשחייבים להיות בראש־השנה בתשליך ללא באר - ראה ב'כפר 
יעקב־יהודה  ר'  להרה"ח  הרבי  הוראת  עמ' 14  גיליון 536  חב"ד' 

הכט ע"ה שבלית ברירה די אפילו בברז פתוח.

יכול  בראש־השנה,  לתשליך  הלך  שלא  מי  הלילה. 
ללכת ב'י"ג מידות' (ח' תשרי).

יום שלישי, ב' בתשרי
ליל ב' דראש־השנה

ערבית. לפני תפילת ערבית אומרים תהילים.
זמן הדלקת נרות הערב – רק בלילה, לאחר צאת 
הכוכבים, מאש הדלוקה לפני ראש־השנה. מברכים 
הזיכרון",  יום  של  נר  ”להדליק  ההדלקה):  (לאחר 

ו'שהחיינו'.
בעת הדלקת הנרות נוהגים להניח לפני המברכת 
בו,  מסתכלת  ’שהחיינו'  ברכת  ובעת  חדש  פרי 
היא  אם  ממש.  לקידוש  סמוך  הנרות  את  ותדליק 
פרי  צריכה  אינה  חדש,  בגד  לראשונה  לובשת 
לבין  הנרות  הדלקת  בין  להפסיק  יכולה  ואז  חדש 
הקידוש. ואם אין לה פרי או בגד חדשים – בכל זאת 

תברך ’שהחיינו'.
ובעת  המקדש  לפני  חדש  פרי  להניח  נוהגים 
שלובש  או  חדש,  בפרי  מסתכל  ’שהחיינו'  ברכת 
בגד חדש, ואם אין לו – מכל־מקום יברך ’שהחיינו'.
ידיים  נטילת  קודם  אוכלים  החדש  הפרי  את 
רבותינו  הקפידו  וכן  נהגו,  בליובאוויטש  לסעודה. 
נשיאינו, לאכול כזית ולברך ברכה אחרונה (רק על 

הפרי, ולא על היין).
בלילה  רק  הם  טוב,  לסימן  הנאכלים  דברים 

הראשון.

יום ב' דראש�השנה
התקיעות.  קודם  טועמים  אין  במקווה.  טבילה 

התוקע ילמד את המאמר (כנ"ל אתמול).
אחרי  בשחרית,  הש"ץ  בחזרת  שחרית.  תפילת 
ותריע"  אומרים ”תעיר  אלוקינו",  הוא  פיוט ”אתה 
”שמו  וקדוש".  נורא  זכור...  ”מלך  ממלט",  ”מלך 
שבותנו...  שבטי...  שפרו...  שומרי...  מפארים... 
שבח מגדול... כל יושבי... קדוש". ”אדר והוד (כל 
כל  שופר,  בתקע  הא"ב)... הללוהו  בסדר  החרוזים 
יושבי... קדוש". ”אדון אם מעשים... הן לא יאמין...  
קדוש", וממשיכים ”ובכן ויהי בישורון מלך", מלך 

עליון..."86.

ממה  (כתוצאה  טכנית  מסיבה  אגב,  צח.  עמ'  ’אוצר'   (86
שהורגלו שהן הציבור והן הש"ץ אומרים הכל), מורגל בקהילות 
חציו  את  לקשר  הפיוטים,  באמירת  אנ"ש)  בין  (וגם  האשכנזיות 
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האיש של הרבי 
במערכות הביטחון 
והחוץ של ארץ־

הקודש
לפחות עשר איגרות־קודש בדפוס • פ"ש באמצעות הטלפון • וכן 
”על ידי ידידינו המשותפים" • יחידויות ארוכות אל תוך הלילה •

נוכחות בהתוועדויות • קיבל מדליית השירות המצטיין של משרד 
ההגנה האמריקאי וניצל זאת לטובת ארץ ישראל בעידוד הרבי •

שליחויות שונות ו... מדוע רצה הרבי שיסע לסקנדינביה?
תקותי אשר מר הוא מאלה שתומכים בלבב שלם 
על  עליו,  לבטוח  הוא  שכדאי  ישראל  עַם  בסמכות 
אחת כמה וכמה צור ישראל הוא ה' יתברך ויתעלה, 
אשר בסגנון הכתוב עיניו בארץ הקודש (ובעם קדוש 
בכל מקום שהם) ”מראשית השנה ועד אחרית שנה", 
ומתהלך בקרב מחנה ישראל להצילם ולתת אויביהם 

לפניהם...
כו  כרך  (’אגרות־קודש'  הרבי  כתב  אלה  דברים 
תשרי  בי"א  שנולד  צ'חנובר,  יוסף  למר  תסו)  עמ' 
תרצ"ד בחיפה ועשה שנים רבות בשירות הציבורי 
של מדינת ישראל, בין השאר בתפקיד מנכ"ל משרד 
החוץ (בשנים 1978-1980), ולפני כן שימש ראש 
ובארצות־הברית  בקנדה  הבטחון  משרד  משלחת 
בשנים 1968-1974 ששימש  אחרי   ,(1978-1974)

יועץ משפטי למערכת הבטחון.
מאוד  מקורב  צ'חנובר  היה  רבות  שנים  במשך 
מפתח  אנשי  עם  איש־קשר  שימש  ואף  לרבי, 

להעברת דעותיו של הרבי ועוד.
זאת  שלל  פרטיים  לתחומים  לעזוב  כשביקש 

הרבי בתוקף, וצ'חנובר קיבל תמיד לעצת הרבי.
רבות  בהתוועדויות  השתתף  השנים  במהלך 

קה"ת  בספרי  בקביעות  מעיין  היה  ואף  הרבי,  של 
דרך  לו  משגר  חב"ד (שהיה  של  פירסומים  ובעוד 

קבע המזכיר הרב בנימין קליין ע"ה).
הוא  (ע"ה)  מיידנצ'יק  שלמה  ר'  הדגול  העסקן 
היה  לרבי.  צ'חנובר  התוודע  שבאמצעותו  האיש 
תחילה  שימש  כשצ'חנובר  הכפי"ם,  בשנות  זה 
של  המשפטי  כיועצו  ולאחר־מכן  מנגנון  כמנהל 
בסוגי  טיפל  תפקידו  בתוקף  החקלאות.  משרד 
כפרים,  מושבים,  קיבוצים,  השונים:  ההתיישבות 

וביניהם גם כפר חב"ד.

כיסא פשוט ושליטה מלאה
טס  צ'חנובר  כי  רש"מ  שמע  הימים  באחד 
למד   1967-1966 (בשנים  לארצות־הברית 
והוסמך  בקליפורניה  ברקלי  באוניברסיטת 
הרבי.  את  שם  לפגוש  לו  הציע  ומיד  למשפטים), 
חש  הלה  שכן  קשובות,  אוזניים  על  נפלה  ההצעה 
סקרנות להכיר את מנהיג החסידים שעלו לארץ־

הקודש והקימו ישוב חקלאי־דתי.
על  צ'חנובר  הקפיד  הראשונה  ה'יחידות'  מאז 

מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי



9

לסור  הקפדה  תוך  הרבי,  עם  שוטף  כמעט  קשר 
ל-770 בכל ביקור בארצות־הברית.

וכך תיאר לימים את הרבי בראיון עיתונאי:
מן  מאד  התרשמתי  למשרדו  כניסתי  ”עם 
אינו  החדר  עץ.  שולחן  החדר  במרכז  הפשטות... 
קר  בחדר  יושב  חצות,  שלאחר  בשעות  מחומם... 
אליך  מדבר  הוא  בורקות.  עיניו  פשוט.  כיסא  ועל 
פרטים  בפרטי  מלאה  שליטה  תוך  רבה,  בפשטות 

של הנושאים עליהם הוא דן עמך...".
ל'יחידות'  כי  לימים,  סיפר  פרס  שמעון  מר 
הוא  תשכ"ו  בשנת  הרבי  אצל  זכה  לה  הראשונה 
הגיע בזכות מר יוסף צ'חנובר, אז היועץ המשפטי 
למשרד הבטחון, שהציע לו טרם נסיעתו לניו־יורק, 

לפגוש את הרבי (’ברגע האמת' עמ' 71).
מר  בזכות  ל-770  הגיע  רובינשטיין  אליקים  גם 

צ'חנובר (’ברגע האמת' עמ' 362).
כ'  מהתוועדות  תיאור  בתוך  אנו  מוצאים  כך 

מנחם־אב תשל"ה ביומנו של הרי"מ שי' סוסובר:
חייך  להתוועדות.  הרבי  ירד   9:40 ”בשעה 
חיל  (אלוף  הוד  מרדכי  למר  חייך  לצ'חנובר... 
האויר לשעבר) שיאמר לחיים... דיבר שיחה בנוגע 
הוד  למרדכי  לצ'חנובר,  אמר  לאחר־מכן  לצבא. 
ולאחד ממשרד הבטחון שנכח אף הוא בהתוועדות 
שיאמרו ’לחיים'. הרבי חייך אליהם, לצ'חנובר סימן 

שישתה את כל הכוס וכו'".

תקשורת זהירה
ועוד: בהתוועדות יו"ד שבט תשל"ה (שנת ה־כ"ה 
לנשיאות הרבי) דיבר הרבי על־כך שארצות־הברית 
כשניגש  לאחר־מכן  לישראל.  נשק  לספק  צריכה 
עבור  נשק  הרבה  שישיג  לו  איחל  לרבי  צחנובר 

ישראל.
ה-75 (שנת  תשל"ז  ניסן  י"א  התוועדות  במהלך 
לרבי  ומסר  צ'חנובר  מר  ניגש  הרבי)  להולדת 
ישראל  ומשגריר  פרס  שמעון  משר־הבטחון  ברכה 

בוושינגטון מר שמחה דיניץ.
התנהל  צ'חנובר  מר  עם  הרבי  של  הקשר  עיקר 
היה  הברית  בארצות  שהותו  (בזמן  ב'יחידויות' 
מגיע לרבי כמעט מדי חודש). בתקופות מאוחרות 
שהפך  קליין  בנימין  ר'  הרה"ח  המזכיר  ע"י  יותר 

לידיד אישי קרוב עם מר צ'חנובר.

לבן־שיחו  וכותב  בזהירות  נקט  בעצמו  הרבי 
להיזהר מלהעלות דברים על הכתב כמו שמתבטא 
בפסח־שני תש"ל (’אגרות־קודש' כרך כו עמ' שפד):
בכתב  האריכות  אין  אלה  כגון  שבענינים  שאפשר 

מתאימה להם.
לז)  כרך  (אגרות־קודש  תשל"ח  תמוז  בכ"ו  [גם 
כותב לו הרבי: ”מטעם מובן – שלוח המכתב שלא 

ע"י הדואר"]
ברמת־ צ'חנובר  של  לכתובתו  נשלח  המכתב 
בחול־המועד־פסח  שכתב  למכתב  במענה  השרון. 
של אותה שנה והגיע לרבי באיחור קצת, בין השאר 

כותב הרבי:
ואף שלא מזכיר דבר בהמשך לתוכן שיחתנו, הנני 
מניח שבטח היה לזה המשך טוב... אף על פי כן תקותי 
לענינים  בהמשך  ממנו  אשמע  מתאימה  שבהזדמנות 

שדברנו ותשואת־חן מראש.
לי  כמדומה  אבל  ענינים,  כמה  נשתנו  נפגשנו  מאז 
שיביא  משהו  ארע  שלא  רק  לא  שדברנו  שבענינים 

שינוי בדעתי, אלא אדרבה רואני בהם אישור...
בסיום האיגרת מבקש ממנו הרבי:

 אבקשו למסור פריסת־שלום משמי לידידנו ומכרינו.
פרשת  בפני  צ'חנובר  מר  עמד  קיץ  אותו  בסיום 
הבטחוני  תפקידו  את  לעזוב  אז  לו  הוצע  דרכים. 

ולעבור לשטח אזרחי בחברה להשקעות.
מיהר  תסה)  עמ'  כו  כרך  (’אגרות־קודש'  הרבי 

לענות לו בדחיפות וכתב לו:
במענה למכתבו מז' באלול, ובהתאם לסגנון מכתבו 
ובפרט  [המכתבים],  בתור  שלא  למר  עונה  הנני 
שלדעתי השאלה אינה רק אישית בלבד, ככתבו אלא 

גם ענין הנוגע לרבים.
חדש,  לתפקיד  ההצעה  לפרטי  להכנס  מבלי  והנה 
אין  ובודאי  הבטחוני,  בשטח  היא  עתה  משרתו  הרי 
ויגרע  שיגע  שאפשר  משהו  לעשות  כלל  גרמא  הזמן 

בשטח זה.
ואפילו אם תמצא לומר שימצאו ממלא מקום וכו', 
הרי אינו דומה מי שיש לו ותק וידע בשטח זה מכמה 
קליטה  סיבוכי  ישנם  שתמיד  חדשות,  לפנים  זמן, 
חדש להמנגנון, ובפרט להעומדים  בין עובד  והתאמה 

על גביו.
בטח היה יחסי לשאלה האמורה אותו שהוא עכשיו 
ביתר   – עכשיו  אבל  שבועות,  וכמה  כמה  לפני  גם   –
בהחלט  דעתי  היא  שכן  וכמה  כמה  אחת  ועל  שאת, 
בקשר עם המצב ההוה, שדרוש ביותר שלא יהיה כל 
הבטחוני  המנגנון  במסגרת  קל,  זיעזוע  אפילו  זעזוע, 

24

אחרי התקיעות אומרים – גם הקהל – ”ובכן, יהי 
רצון מלפניך..."75.

גם־ מנגן  התקיעות  קודם  הפסוקים  את  האומר 
כן את שלושת הפסוקים שלאחר התקיעות: ”אשרי 
העם", ”בשמך יגילון", ”כי תפארת" [והקהל עונה 
אחריו פסוק בפסוק]. ואחר־כך אומרים כל הקהל 

יחדיו: ”אשרי יושבי ביתך". יהללו.

תפילת מוסף
הקהל):  ולא  הוא  (רק  אומר  מוסף  של  הש"ץ 
בקול   – (הפסוקים   ” ה'...  ו"ידעתי  העני..."  ”הנני 

רם). חצי קדיש. תפילת מוסף.
בשיש  באבנים,  מרוצף  בית־הכנסת  אם 
וכדומה76, מכינים מגבות וכדומה כדי להפסיק בין 

פני המשתחווים ב'עלינו' לבין הקרקע.
בתפילת  הש"ץ.  בחזרת  והן  בלחש  הן  תוקעים 
הברכות  לסיום  המתפללים  כשמגיעים  לחש, 
בידו  טופח  התוקע  או  הש"ץ  לתקוע,  יש  ששם 
לתקוע.  שעומדים  לציבור  לסמן  כדי  השולחן  על 
התוקע מעומד עומד במקומו. למנהגנו אין ַמקרים 
מעומד,  בתקיעות  באצבע)  מראים  לא  (=גם  כלל 
בתקיעות  ולא  הש"ץ,  בחזרת  לא  בלחש,  לא 

שאחר־כך.
בברכות  תוקע  אינו  ביחידות  מוסף  המתפלל 
מפסיק  אינו  לו,  שיתקע  מי  יש  אם  ואפילו  מוסף. 
אלא  זאת  תיקנו  שלא  התקיעות,  את  לשמוע 

בציבור.
בסוף הפיוט ”אופד מאז" צריך לומר: ”להעביר 
לא  ”אם  בחרוז  אחר־כך,  מגן".  ”תַּחֲזק  בַּשבט"; 

למענו" צריך לומר: ”למֲענו . . ָוכעס".
באמירת  עומד  היה  דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק 

”ונתנה תוקף"77.

אלא געגועים פנימיים. וי"א דהיינו ’ציור פני הרבי' - ’אוצר מנהגי 
חב"ד' עמ' קכד, עיי"ש, וש"נ.

הנהגות  ”על־פי  נאמר:   11 עמ'  החסידות  לימוד  בקונטרס   (75
למקומו,  לילך  תוקע  הבעל  צריך  התקיעות  אחר  הנה  הקבלה, 
לשבת ולשאת פניו אל העם, והם יסתכלו בו", אך הרבי הדגיש 
המלך  בזה,  נהגו  נשיאינו  שרבותינו  (אף  חב"ד  ממנהגי  שאי"ז
מענה   – ישראל  מנהג סתם  אלא  קצא)  עמ'  ח"ב  במסיבו 
להרה"ח ר' דוד קרץ ז"ל מעפולה, ועד"ז ב'המלך במסיבו' ח"א 

עמ' קיג, ’אוצר' עמ' קכז.
ברצפת  לא  אבל  כיום,  באה"ק  המצויות  במרצפות  כולל   (76

קרשים, או כשיש על הרצפה כיסוי פלסטי או שטיח.
מתחיל  החזן  אנ"ש:  בין  כרגיל  וקהל,  חזן  האמירה  סדר   (77

ככתוב  ב'עלינו',  כורעים  והקהל78  הש"ץ 
במחזור.

מנהג הרבי: ל'עלינו' עמד וכרע עם הש"ץ (לא 
רקק ב'להבל ולריק'). לנפילת כורעים אין נופלים 
אצבעות  בקרקע,  בראש  נוגעים  אלא  היד,  על 

הידיים קפוצות והבוהן אינה כפופה לתוכן.
אסור לש"ץ לעקור ממקומו בעת התפילה, ולכן 
לכרוע  שיוכל  כדי  התיבה  מן  רחוק  קצת  יעמוד 

ולהשתחוות, והעומדים לידו עוזרים לו לקום.
(בלבד)  הקהל  אומרים  הראת"  ”אתה  פסוקי 
עוד",  אין  אלוקינו  ”הוא  מסיים  שהש"ץ  בשעה 
שהציבור  כדי  בזה  מעט  להאריך  הש"ץ  על  ולכן 
יספיק לומר את כל הפסוקים [וכיוון ש'עלינו' הוא 
בקול],  כולו  לאומרו  הש"ץ  על  מהתפילה,  חלק 

ולא למהר ולהתחיל מיד ”אוחילה לא־ל".
נשיאת כפיים79 בראש־השנה – כבכל יום־טוב.

שיעוריו  כל  לומד  היה  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
וביום־ בראש־השנה  גם  בנגלה)  (גם  הקבועים 

הכיפורים80.
תוקעים  תהילים,  ואמירת  התפילה  אחרי 
שלושים קולות כדי לערבב את השטן81. ותקיעות 

”ומי  עד    - הראשונים  הקטעים  שני  את  אומר  והקהל  בקול, 
החזן  בפ"ע).  שני  קטע  שמתחילים  העולם  כמנהג  (דלא  ירום" 
רם  בקול  הקהל  אומר  אח"כ  שם.  עד  מ"כבקרת",  בקול  חוזר 
”ותשובה... הגזירה" והחזן חוזר זאת בקול רם, והקהל אומר: ”כי 
כשמך... וכחלום יעוף", והחזן אומר ”אמת..." ואילך עד ”כחלום 
יעוף", ואז אומר הקהל בקול רם ”ואתה... וקיים" והחזן חוזר זאת 
בקול רם, הקהל אומר ”אין קצבה" עד גמירא, והחזן מסיים זאת 

בקול ומתחיל ”כתר".
(וראה  צניעות  משום  ואולי  כורעות,  אינן  שהנשים  רגילים   (78

בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב או"ח סו"ס ער).
דחג  השבוע'  ב'לוח  נדפסו  כפיים  נשיאת  מנהגי  פרטי   (79

השבועות.
במניין  המתפלל  שגם  מוכח,  סנ"ח  קכח  סי'  אדמוה"ז  משו"ע 

שאין מנגנים בו, אומר ’רבש"ע', עיי"ש.
80) ’רשימות היומן' ס"ע ער. ולכאורה צריך ללמוד היום גם חלק 
מהפסוקים בפרק של כאו"א בתהילים עם רש"י, כמנהגנו בכל 
בשו"ע  כנפסק  בראש־השנה,  ר"ח  להזכיר  שנמנעים  ואף  ר"ח. 
לכל  השווה  דבר  זה  לימוד  אין  הרי  ס"ו,  תקצ"א  סי'  אדמוה"ז 
נפש כמו אמירת ברכי־נפשי וכיו"ב, שהרי כל אחד לומד פסוק 

אחר מחבירו.
אחת,  בנשימה  תוקעים  אלו  דתקיעות  ה'שברים־תרועה'   (81
כמו בתקיעות דמיושב (כך תקעו באוטבוצק אצל כ"ק אדמו"ר 
בשם   30 עמ'  שבח־המועדים  הרבי,  אצל  וכן  נ"ע  מהוריי"צ 
יוסף־מנחם־מענדל  ר'  הרה"ח  הרבי  אצל  דמעומד  התוקע 

טננבוים).
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הארון, וממשיכים ”ה' מלך".
עד כמה שזוכרים, תמיד עמד הרבי בפיוט ’לא־ל 

עורך־דין'.
היו שנים שהרבי היה מתרומם מישיבתו בסיומי 
על  מסמיכתו  ומתרומם  הש"ץ,  בחזרת  ברכות 
בשנים  אך  ’ובספר'.  ’וכתוב',  באמירת  ה'עמוד' 

אחרות היה יושב גם בסיומי ברכות.
בבית־חיינו לא נהגו לעשות הפסקה לפני קריאת 

התורה.
החזן  מלכנו'  ’אבינו  אומרים  הש"ץ  חזרת  לאחר 
מנגנים  סוף.  ועד  מתחילה  כאחד,  כולם  והקהל 

ב"אבינו מלכנו, אין לנו מלך...".
ב'לוח התיקון' לסידור תורה־אור (תש"א) נכתב 

שצריך לומר ”ְזכויות".
לפני  מלים  בבית־הכנסת,  ברית־מילה  יש  אם 

התקיעות.
אומרים  ספר־תורה  להוצאת  הארון  בפתיחת 
של  ”ריבונו  ואחר־כך  מידות,  י"ג  פעמים  שלוש 
עולם", ”יהיו לרצון", ופסוק ”ואני תפילתי" – פעם 

אחת בלבד, ככתוב במחזור השלם.
בתפילת שחרית של שני ימי ראש־השנה קוראים 
לימים  המיוחד  בניגון  המפטיר)  מן  (חוץ  בתורה 
הנוראים, וכן גם באמירת ’ויעזור', קריאת העולים 

לתורה67, ברכות התורה, ו'מי שבירך'.
נוסח ’מי שבירך' שב'שער הכולל', הוא: ”בעבור 

שעלה לתורה... בזה יום הדין..."68.

סדר תקיעות
כיבושין  דברי  אומר  העדה  שגדול  נוהגים  אין 

לפני תקיעת שופר.
הוא  אם  גם  בתפקידו  ימשיך  קבוע  בעל־תוקע 

בשנת האבלות (רח"ל).
בהכנה   – לתקיעות  להתעוררות  הכנה  לאחר 
רבה כל חד לפום שיעורא דיליה, שהיא הכנה רבה 

בעל־ שגם  מקומות  ויש  לתורה,  לעלות  ’חיוב'  הוא  התוקע   (67
וכתבו  ס"ח.  תקפ"ד  סי'  אדה"ז  שו"ע   – השחרית)  (ולא  המוסף 
שאם הוא תוקע ומתפלל בשכר אין ’חיוב' כלל להעלותו (שערי 
יש  אך  סכ"ב),  תקפ"ד  סי'  אפרים  ומטה  סט"ו,  ב  סי'  אפרים 
ה'...  ב"פיקודי  שמח  ליבו  שיהיה  כדי   – אפשר  אם  להעדיפו 
המגן  (אלף  ובתקיעות  בתפילה  יטעה  לא  ועי"ז  לב",  משמחי 

למט"א שם ס"ק כז, ע"פ הלבוש)!
68) וראה ב'אוצר' עמ' קד וס"ע רכ, ובס' נתיבים בשדה השליחות 

ח"א עמ' שיב, ועצ"ע.

פעמים  ז'  ואמירת   – השנה  כל  במשך  ה'  לעבודת 
יהי־ אלוקים,  עלה  שט"ן',  ’קר"ע  פסוקי  למנצח, 
מברך  [לעצמו]),  הבעל־תוקע  רק  (שאומרו  רצון 
השופר  ו'שהחיינו'.  שופר",  קול  ”לשמוע  התוקע 
עד  הברכות69,  בשעת  גם  גלוי)  פיו  (ורק  מכוסה 

התקיעות, אך לא בתקיעות עצמן.
חובתם  ידי  השומעים  את  להוציא  המברך  יכוון 
בברכות ובתקיעות, וגם השומעים יכוונו לצאת ידי 

חובתם, ולא יענו ”ברוך הוא וברוך שמו"70.
הברכות  בין  להפסיק  לו  אסור  השומע  גם 
התקיעות  מעניין  שלא  הפסיק  ואם  להתקיעות, 

חוזר ומברך.
אין להפסיק גם אחר התקיעות, עד גמר התקיעות 
ואם  והתפילות,  התקיעות  מעניין  רק  דמעומד, 
הפסיק (אחר התחלת התקיעות) אינו צריך לחזור 

ולברך.
אינו  אבל  בסידור,  באצבעו  מורה   – המקריא 
עד  בתקיעתו  מאריך  התוקע  בדיבור.  מקריא 

שמסיר המקריא אצבעו.
שלוש  תש"ת  פעמים,  שלוש  תשר"ת  תוקע71
תוקעים  בשברים  פעמים.  שלוש  תר"ת  פעמים, 
שלושה קולות ומחצה72 (יש אומרים שהרבי תקע 
כך: טו־או־טו, או־טו, או־טו, טו). כל שבר – נמשך 
שלושה כוחות דווקא. בתרועה – מרבין בטרומיטין. 
אחת,  בנשימה  שברים־תרועה   – מיושב  בתקיעות 
מעומד  בתקיעות  ואילו  ביניהם.  משהו  בהפסק 

בשתי נשימות – בהפסק נשימה ביניהם73.
בסידור אדמו"ר הזקן נאמר, שבין תשר"ת לתש"ת 

ובין תש"ת לתר"ת יתוודה (התוקע) בלחש74.

69) הרבי לא אחז את השופר בידו בשעת הברכה - כמשמעות 
ובפסקי  שלו  בנו"כ  כמובא  ולא  ס"ג,  תקפ"ה  סי'  המטה־אפרים 

תשובות שם אות ד.
שו"ע  הברכה,  על  בדיעבד  אפילו  הפסק  חשש  יש  אז  כי   (70

אדמוה"ז סי' קכד סו"ס ב.
אדמו"ר  דכ"ק  הוראות  ישנן  שדמ  עמ'  היומן'  ב'רשימות   (71
ה'חצי  התקיעות,  לאורך  בקשר  תרצ"ה  משנת  נ"ע  מהוריי"צ 
שבר' והתרועות, שלא פורסמו אח"כ, וכנראה שגם הרבי לא נהג 

כמותן.
72) בעניין ה'חצי שבר' ראה בשערי הל' ומנהג ח"ה סי' ע, ובקובץ 

’היכל הבעש"ט' גיליון טו ס"ע קה.
בב'  בלחש  גם  נהוג  (כנראה  ס"ט  תק"צ  סי'  אדמוה"ז  שו"ע   (73

נשימות).
אם תקע קול כלשהו בשתי נשימות, לא יצא (שו"ע אדמוה"ז שם 

ס"ח. וראה הנסמן בס' שבח־המועדים עמ' 27 הע' 9).
ועוון,  חטא  על  וידוי  לא   - ועניינו  במחשבה.  לווידוי  הכוונה   (74
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שעומד  כאן..  בביקורו  מר  לי  שסיפר  כפי  ובפרט 
הוא בקשר הדוק עם העומדים בראש.. אי לזאת הרי 
בקו  התומכים  אלה  כל  נוכחות  יותר  עוד  מוכרחת 
האמור [תקיף] בתפקידים שיש להם השפעה בשטח 

זה, ובפרט אלה שיש להם השפעה ישירה.

לכבוש את דמשק
הלפרין  שמשון  (הרב  לחב"ד  המקורבים  אחד 
הבטחון  במערכת  לעבוד  שנכנס  שומרון),  מקרני 
בערך בשנת תשל"ג, סיפר לכותב השורות (בשבת־
כי  באשדוד)  ביקר  עת  תשנ"ה  תמוז  ג'  קודש 
התפעל  למשרד־הבטחון  שהגיע  הראשונה  בפעם 
תפילת  להתפלל  יוצאת  בכירים  קבוצת  למראה 
קצר  תורה  בשיעור  משתתפת  ואף  בציבור  מנחה 
לאחר־מכן, כשה'מנצח' הוא לא אחר מאשר יוסף 
תפקידו,  את  לעזוב  ביקש  כי  לו  שסיפר  צ'חנובר 

והרבי הוא שביקש ממנו לא לעשות זאת.
אחרי מלחמת יום הכפורים שוב עלה על הפרק 
החלפת משרה ושוב שלל זאת הרבי בצורה ברורה 
וכתב לו בי"ז אדר תשל"ה (’אגרות־קודש' כרך כט 

עמ' קח־קט).
מ-4.3.74,  מכתבו  קבלתי  ארוך  ההפסק  לאחרי 
אף שכמובן מתענין אני לדעת מהנעשה אתו על ידי 

ידידינו משותפים מזמן לזמן.
לשיחתנו  בהמשך  הרי  הנ"ל,  מכתבו  ולתוכן 
כשנפגשנו אישית, עמדתי היא אשר המצב הבטחוני 
כל  למנוע  השתדלות  דורש  [הקדושה]  הק'  בארצנו 

זעזוע במסגרת הבטחון, כולל משרד הבטחון.
ובפרט  ארוך  זמן  זה  במשרד  שירותו  ולדעתי 
אשר  חוששני  זה,  במשרד  ומצבו  למעמדו  לב  בשים 
להביא  עלול  שיהיה  טעם  מאיזה  המשרה  יעזוב  אם 

חלישות ויותר ביציבות עבודת משרד הבטחון.
ולכן דעתי עתה, כמו שהיתה בעת שיחתנו אשר כל 
הבטחון,  שר  כלומר  זה,  משרד  בראש  שהעומד  זמן 
בתפקידו  להמשיך  מר  על  גם  בתפקידו,  ממשיך 

במשרד האמור.
והרבי מוסיף:

לדיבור  ולא  בפועל,  השר  לעזיבת  כוונתי  כמובן, 
על־דבר־זה וכו'. ובמילא אין מקום לחפזון כלל וכלל 
ואינו אקטואלי, ובודאי לדכוותי' דמר [=לאישיות כמו 

כבודו] אין צורך באריכות.
בעיצומם של ימי מלחמת יום הכיפורים ביקש 
הרבי ממר צ'חנובר לגשת לשר־הבטחון דאז משה 
דיין, ולומר לו בשם הרבי שעל צה"ל לכבוש את 

זה  במדור  לראשונה  פורסמו  הדברים   – דמשק 
בגיליון תתמו (פרשת נח תשע"א עמ' 12):

בחול  עוד  יתכן   – הדיונים  במהלך  זה  ”היה 
מחו"ל,  טלפון  שיחת  קיבלתי  סוכות.  המועד 
ומזכירו של הרבי הרב בנימין קליין היה על הקו. 
הוא אמר לי כי הרבי מאזין אף הוא לשיחתנו. הוא 
אמר כי הרבי מבקש שאגש לשר הבטחון משה דיין 
ואומר לו כי צריך לכבוש את דמשק! האמת, מאד 
כי  (אם  דיין  למשה  בהיסוס  נכנסתי  התלבטתי... 
חששתי מתגובתו), הוא שמע את הדברים והגיב: 
החיילים  כוח־אדם...  די  לנו  אין  אבל  צודק,  הרבי 
צריכים להגן על תל אביב [ולימים הדברים נדפסו 
עפ"י   –  173 עמ'  האמת'  ’ברגע  בספר  בשינויים 

ראיון שנערך עמו].
זמן  מתמנה  צ'חנובר  ומר  גלגלו,  השמים  ”מן 
של  הרכש  משלחת  ראש  לתפקיד  כך  אחר  קצר 

ישראל בארצות־הברית וקנדה".
הרבי  לו  שיגר  תשל"ד  בקיץ  לנ.י.  הגיעו  עם 

מכתב ברכה (’אגרות־קודש' כרך כט עמ' רו־רז).
”בנועם קבלתי מכתבו.. וכן הידיעה אשר כבר באו 
שיש  נקודה,  עוד  ניתוספת  למר  ובנוגע  לניו־יורק.. 
בסביבתו  וחוגים  אישית  וכמה  כמה  על  השפעה  לו 
הוספה  כל  שלכן  הקודש.  בארץ  וגם  בחו"ל  כאן 
בענינים חיוביים בעניני טוב ורוחניות, נכפלת על ידי 
קושי  איזה  יש  אפילו  באם  ידו..  על  המושפעים  כל 
להתגבר  והתאמצות  השתדלות  הדורשים  מניעה  או 

עליהם, כדאי וכדאי הדבר, כיון שנוגע גם לרבים.
תבנה־ בארץ־הקודש  שיחתו  על  מיוחדת  תודה 

ותכונן בנושאים אודותם דברנו בעת פגישתנו.
שהו תו  בעת  טובה  להסתדרות  ובברכה  בכבוד 

בחו"ל ולבשורות טובות.
מר  את  לראות  התרגלו   770 נאמני  הבחורים 
צ'חנובר ב-770 ותיעדו זאת ביומניהם (ראה לעיל 
מכ"ף מנחם־אב תשל"ה): ”יום ראשון ב' מנחם־אב 
מחדרו  הרבי  יצא  בלילה   12:00 בשעה  תשל"ה 
להתפלל תפילת ערבית.  בסיומה שב לחדרו ואז 
עד  שם  ושהה  ל'יחידות'  צחנובר  יוסף  מר  נכנס 

השעה 2:00".

שהחששות לא יפריעו
צ'חנובר  מר  פעם  נכנס  בקיץ  תשל"ט  בשנת 

ל'יחידות' שארכה כשלוש־שעות.
המצב  אודות  שוחח  כשהרבי  אחת  מפעם  יותר 



11

בארץ־הקודש בשנים תשל"ח־תשמ"א הוא התבטא: 
לו...  השיב  הוא  אותו...  שאלתי  ידיד,  אצלי  ”ישב 
למר  היא  שהכוונה  לשער  ניתן  לו...".  אמרתי 

צ'חנובר.
לא  כרך  (’אגרות־קודש'  תשל"ו  חנוכה  בערב 
עמ' כ־כא) כותב הרבי למר צ'חנובר איגרת נרחבת, 
מאירים:  חנוכה  מימי  ללמוד  שיש  במסר  שעוסקת 
חלשים ומעטים עומדים בלי התפעלות מול גיבורים 
תורה  באור  ומוסיף'  ’הולך  להיות  נדרש  וכן  רבים, 

ומצוה בכל יום.
המכתב פותח בשורות הבאות:

הנני מאשר קבלת מכתבו מט"ז בכסלו ע"י המצורף 
הפריסת־ בעד  וכן  בזה,  טרחתו  על  ותשואת־חן  אליו, 
ידידינו  ידי  על  מקבל,  ושאני  טלפונית,  שמוסר  שלום 
מהנעשה  ידיעות  כן  גם  שמקבל  ותקותי  המשותפים. 
ויותר  עליהם,  שדברנו  בענינים  ביחוד  כוונתי  אצלנו, 

מפעם אחת.
בסיום המכתב חותם הרבי (שם עמ' סא):

אם  מראש,  ותשואת־חן  מרוצה,  שאהיה  מובן  נ.ב. 
ימסור למר י[עקב] א[גם] שי' פ"ש ותודתי עבור שימת 

לבו לשלוח לי ההזמנה על ידי מר.
בשלהי חודש סיון תשל"ח סיים מר צ'חנובר את 
הבטחון  משרד  של  הרכש  משלחת  כראש  תפקידו 
בפני  העלה  הוא  החוץ.  משרד  למנכ"ל  והתמנה 
לו  וכתב  הרגיעו  הרבי  אך  חששותיו,  את  הרבי 
(’אגרות־קודש' כרך לג – איגרת כ"ד סיון תשל"ח): 
למילוי  כלל  יפריעו  לא  שכותבם  ”שהחששות 
החדש  התפקיד  כי  הדגיש  הרבי  החדש".  תפקידו 

הוא תפקיד אחראי יותר מהקודם.
והרבי איחל לו:

ותהא בשעה טובה ומוצלחת בכל.. ולמילוי בהצלחה, 
כפשוטה וגם בפנימיותה הצלחה לכוון להדרוש באמת 
גם  שהיא  בה,  הדר  קדוש  ולגוי  ארץ־הקודש  לטובת 
חזק  בטחון  מתוך  שהם,  מקום  בכל  ישראל  בני  טובת 
כן  גם  ולהצלחה  ובחוץ,  בפנים  ישראל  שומר  בהשם 
בעניניו הפרטיים, ובמיוחד – ביחד עם זוגתו תחי'. לגדל 
את כל יוצאי־חלציהם תי' לתורה חופה ומעשים טובים

בכבוד ובברכה רבה.

הצעה  צ'חנובר  מר  הציע  האישית  ביוזמתו 
לבקר  נדיבה",  ”הצעה  הרבי  כינה  שאותה 
לענין  בקשר  הקודש)  לארץ  (בדרכו  בסקנדינביה 
קידום פרוייקטים של פרופסור ירמיהו שי' ברנובר 
חשוב  הישג  בהצלחתם  ראה  שהרבי  דברים   –
למעמדה של ארץ־הקודש ותדמיתה בעיני אומות־

 – עתה  השעה  והכרח  צורך  כן  גם  ”שזהו  העולם: 
כלפי  הנחיתות  ברגש  להלחם  ההכרח  על  נוסף 
גדול  וחלק  הנוער  של  מסויים  חלק  שתקף  ”חוץ" 
כ"ד  (איגרת  מאחינו־בני־ישראל"  המדינאים  של 

סיון תשל"ח – ’אגרות־קודש' כרך ל"ג).
 – תמוז  מכ"ו  (באיגרת  על־כך  לו  הודה  והרבי 

אגרות־קודש שם) וציין:
ומובן שבאם אין טרחא בדבר כדאי הביקור במאד.

אבל כאן מפתיע הרבי וכותב, כי לפי פירסומים 
ולטובת  נפט,  מצבורי  מקומות  באותם  יש  שונים 
ופיתוח.  בחיפושים  שיתחילו  כדאי  ארץ־הקודש 
פרטי,  ”כאיש  מעמדו  את  לנצל  לו  קורא  והרבי 
החוץ",  משרד  כאיש  או  הבטחון,  משרד  כאיש  או 
ניצול  תוך  מארצות־הברית,  עוד  בכך  ולהתחיל 
ארצות־ של  ההגנה  ממחלקת  שקיבל  המדליה 

הברית; ביקור זה ובמדינות סמוכות ”יוסיף לו ידע, 
למשרדו  כניסתו  ותהא  וכו'  [=יוקרה]  פרסטיז'ע 

ב'רגל ימין שבימין'".

ביום־הכיפורים ב-770
 – ביום־כיפורים  ב-770  ששהה  הפעמים  באחד 
הוא ואליקים רובינשטיין עשו כן כמה וכמה פעמים 
ונראה  פניו  את  הרבי  היסב  ברכת־כהנים  לפני   –

מחפש מישהו. 
הש"ץ עצר תפילתו והמתין.

הוא  אף  שנכח  מיידנצ'יק,  שלמה  ר'  הרה"ח 
תר  הוא  צ'חנובר.  את  מחפש  שהרבי  הבין  במקום, 
כשהרבי  ואז,  הרבי,  לעבר  הביט  מצאו,  אחריו, 
המשיכה  והתפילה  דעתו  נחה  בצ'חנובר  הבחין 

(’הקטר של חב"ד' עמ' 169-168).
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גו' מנות גו'", הרי בוודאי שצריכים לאכול שיעור 
(לאחרי  הסעודה  בתחילת  לאכלו  כדאי   – שלם] 
מה  דרך  על  המוציא60),  וברכת  ידיים  נטילת 
לאכול  ”נוהגין  בסידורו  הזקן  אדמו"ר  שכתב 
אין  שאז  הסעודה",  בתחילת  בדבש  מתוק  תפוח 
שנאכלין  שפירות  (אף־על־פי  אחריו  לברך  צריך 
בתוך הסעודה צריך לברך לפניהם), כיוון שנפטר 

בברכת המזון61.
בימי  בדיבור  ביותר  מיעטו  נשיאינו  רבותינו 
ביום  ובפרט  הסעודות62,  בעת  כולל  ראש־השנה, 

הראשון.
המזון,  בברכת  ויבוא'  ’יעלה  לומר  ששכח  מי 
אומר   – והמטיב'  ’הטוב  שהתחיל  קודם  ונזכר 
הזיכרון  יום  את  טובים...  ימים  נתן  אשר  ”ברוך... 
בלילי הזיכרון.  ויום  ישראל  מקדש  ברוך...  הזה, 
והמיטיב',  ’הטוב  ברכת  התחיל  אם  ראש־השנה 

ואפילו תיבת ’ברוך' בלבד – חוזר לראש63.
’הרחמן'  אומרים  דראש־השנה  ’הרחמן'  לפני 

דיום־טוב.
בברכת־המזון דראש־השנה, כשהיה כ"ק אדמו"ר 
נשיא דורנו המזמן, היה אומר: ”הרחמן הוא יחדש 

עלינו וכו'" בקול־רם, וענו אחריו אמן.
שלום..."  ”עושה  אומרים  ברכת־המזון,  בסוף 

(ולא ”השלום").

יום א' דראש�השנה
במקווה־טהרה  טובלים  ראש־השנה  בימי 

בשחרית קודם התפילה, וכן בכל שבת ויום־טוב.
שחרית: הבריאים אינם טועמים וגם אינם שותים 

מאומה עד אחר התקיעות וסיום התפילה64.
לתוקע65 מצווה  היה  מהוריי"צ  אדמו"ר  כ"ק 

60) כנראה הכוונה לאחרי אכילת התפוח, שאז אין צריך לברך 
על הרימון ברכה בפני עצמו - הערת המו"ל בשיחה.

61) ’התוועדויות'  תנש"א כרך ד עמ' 323.
62) כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע לא נהג לומר ’לחיים' בסעודות 
ר"ה, ולא הניח ’לנגן' בהן, גם ביום השני. אבל הרבי בהתוועדויות 

אמר ’לחיים', והורה ’לנגן' בהן (’אוצר' עמ' פט, קמח).
63) סידור אדמוה"ז. וראה ’התקשרות' גיליון ת"ת ס"ע 17.

64) שם עמ' צ, והטעם מובא משדי־חמד כיוון שחביבה מצווה 
בשעתה. ולהעיר, שבישיבת תו"ת בבית־חיינו לא הקפידו שלא 
שם  פסק  וכן  התקיעות,  קודם  ראש־השנה  בבוקר  לשתות 
733 גיליון  חב"ד'  (’כפר  ע"ה  דבורקין  הגרז"ש  המרא־דאתרא 

עמ' 66. גיליון 734 עמ' 74).
חלה  באם  בפועל  ההנהגה  ידיעת  (וכש"כ  זה  כל  ולכאורה   (65

ללמוד בימי ראש־השנה בבוקר את המאמר ”להבין 
דא"ח'  עם  ב'סידור  הנדפס  שופר",  תקיעת  עניין 
נוסף  שזהו  מעצמו,  מובן  הרבי:  והוסיף  (רמד,ג). 

על חיוב ידיעת הלכות שופר כמבואר בפוסקים.
גדולים  מאמצים  לעשות  מנהג־ישראל־תורה 
זמן  משך  ראש־השנה  בימי  יהיה  ילד  שכל  ביותר 
בבית־הכנסת, וישתתף – בהתאם לגילו – בתפילות 
ובברכות, ישמע תקיעת שופר, יענה ’אמן', ו'אמן, 

יהא שמיה רבא'.
”כל מי שמכוון בעת התחלת ’אדון עולם', כתבו 
גאון:  שרירא  ורב  גאון  האי  ורב  החסיד  יהודה  ר' 
שטן  ואין  נשמעת,  שתפילתו  בדבר,  אני  ערב 
מקטרג על תפילתו, ואין לו שטן ופגע־רע בראש־

נופלים  ואויביו  בתפילתו,  ויום־הכיפורים  השנה 
לפניו".

ה'בעל  והוא  אחר,  ש"ץ  ניגש  ’המלך'  לאמירת 
שחרית'. הש"ץ פותח בנעימה המקובלת, מסיימה 
בקריאת ’המלך' בקול רם, וממשיך מיד ”יושב..." 
’המלך' בקול רם, לא  בנעימה, והקהל אינו קורא 
עם הש"ץ ולא אחריו (אבל כל אחד אומר לעצמו 

את כל הנוסח).
הארון  את  לפתוח  העולם  כמנהג  נוהגים  אין 
בראש־השנה  ממעמקים"  המעלות  ”שיר  לאמירת 
בפסוק,  פסוק  לאומרו  או  ובעשרת־ימי־תשובה, 

חזן וקהל.
מסיים  באהבה"  ישראל  בעמו  הבוחר  ”ברוך... 
אולם  כמובן,  השנה,  ימות  בכל  וכן  בלחש,  הש"ץ 
”ברוך... גאל ישראל" מסיים הש"ץ בקול רגיל, וכן 

בכל ימות השנה, כמובן.
ל'וכתוב'  הש"ץ  כשמגיע  הש"ץ66,  בחזרת 
מכן  ולאחר  רם  בקול  אומרם  הציבור  ול'ובספר', 

אומרם הש"ץ, אבל לא ב'זכרנו' וב'מי כמוך'.
הוא  ”אתה  פיוט  אחרי  בשחרית,  הש"ץ  בחזרת 
כל  ואומרים  הארון,  סוגרים  וקדוש",  אלוקינו... 
פיוט  של  הא"ב  וכל  ותריע...",  ”תעיר  של  הבתים 
”אדר והוד". אחרי חרוז ”כל יושבי תבל" האחרון, 
פותחים  באחד",  והוא  תבל...  ”ישפוט  אומרים 

טעות כלשהי, וכמובן - מבעוד מועד) חל גם על כל התוקעים 
ב'מבצע שופר', ובפרט המוציאים רבים י"ח.

הרבי  חזר  החזרה,  את  הש"ץ  כשהתחיל  הנוראים,  בימים   (66
הש"ץ  כשגמר  ג).  סו"ס  קכג  סי'  אדה"ז  שו"ע  (ע"פ  למקומו 
"אתה קדוש... יהללוך סלה", התיישב (עכ"פ בשנים האחרונות), 

ראה פסקי תשובות סי' קכה סוף ס"ק ו.
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את ההוספות שבאמצע הברכות (זכרנו, מי כמוך, 
השם  את  שהזכיר  קודם  ונזכר  בספר)  וכתוב, 
שבחתימת הברכה, פסק אדה"ז ש"אומרם במקום 

שנזכר"50.
בשנת  הוא  אם  גם  בתפקידו  ימשיך  קבוע  ש"ץ 

האבלות (רח"ל).
ימי  עשרת  של  בקדישים  ’לעילא'  כופלים  אין 

תשובה (אלא בתפילת נעילה).
’עושה  אומרים  שמונה־עשרה  תפילת  בסיום 

השלום' במרומיו, וכן בסיום הקדיש.
קדיש־ מזמור,  לדוד  שמונה־עשרה:  אחרי 

תתקבל, עלינו.
כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב אמר, שהכוונה באמירת 
’לדוד מזמור' היא כלי להשפעות גשמיות על כל 
מסיים  הקהל,  כל  על־ידי  אמירתו  לאחר  השנה. 
הש"ץ בקול את הפסוקים האחרונים (”שאו שערים 
ראשיכם, והינשאו..."), ואין אומרים פסוק בפסוק 

חזן וקהל.
תיכתב  טובה  ’לשנה  לחברו:  אומר  אחד  כל 
ותיחתם', בלשון יחיד דווקא. דהיינו, גם לאנשים 

נכבדים שנוהגים לפנות אליהם בלשון רבים51.
’שהחיינו' בהדלקת הנרות,  קידוש – מי שבירך 

לא יברכנה שוב בקידוש.
בראש־השנה.  ולשמוח  ולשתות  לאכול  ”מצווה 
אמנם לא יאכלו כל שובעם, למען לא יקילו ראשם 

ותהא יראת ה' על פניהם" (שו"ע).
פרוסת  טובלים  ראש־השנה  סעודות  בכל 

המוציא בדבש, אבל מניחים מלח על השולחן.
טובל  הרבי  היה  דראש־השנה  בהתוועדויות 

חתיכה אחת בדבש, ושלאחריה במלח.
טבילת  וכן  בדבש,  ’המוציא'  פרוסת  טבילת 

התפוח בדבש – שלוש פעמים.

הפרמ"ג  כדעת  דלא  וזאת  וציונים.  ובמ"מ  ס"ו,  תקפ"ב  סי'   (50
(בא"א ס"ק ד) שחוזר למקום שהיה צריך לאומרה, גם ב'וכתוב' 
ס"ז)  קיד  (סי'  אדה"ז  שפסק  כמו  אלא  ה',  שמות  שם  שיש 
להזכרה  מקום  חכמים  קבעו  "שלא   – הגשם'  ל'מוריד  בקשר 
(כמו  חתימה"  ה"מעין  את  אמר  כבר  אם  ורק  הברכה".  בתוך 
וראה  שוב.  עליה  לחזור  יצטרך  מתים"),  להחיות  אתה  "ונאמן 
דברי הגרא"ח נאה ז"ל בקובץ יגדיל תורה – ירושלים ת"ו, טבת 

תשמ"א עמ' 37-38.
51) וכנראה עניין זה שייך ל'יחידה'. ראה בהתוועדויות תנש"א 
כמנהג   - "ונסיים  לנשים:  שיחה  הרבי  שסיים   ,314 עמ'  ח"ד 
תכתבי  טובה  "לשנה  יחיד:  בלשון  וגם  אלה,  בימים  ישראל 

ותחתמי".

בתחילת הסעודה של לילה זה, לאחר הטעימה52
 – בדבש  מתוק  תפוח  אוכלים  המוציא,  מפרוסת 
הרימונים  גם  שיגיעו  עד  המתין  הרבי:   נהג  וכך 
לשולחן53, ואז נטל את התפוח בימינו54, בקליפתו. 
פעמים)  (שלוש  אחד  חלק  טבל  לחלקים,  חתכו 
בדבש, ורק אז בירך עליו ’בורא פרי העץ'55, ואחר 
מלפניך  ”יהי־רצון  אמר:  האכילה56  קודם  הברכה 
(ללא ’ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו') שתחדש עלינו 

שנה טובה ומתוקה".
גם אם יש על השולחן תמרים או רימונים, שהם 
דורנו  נשיא  אדמו"ר  כ"ק  הורה  המינים,  משבעת 

לברך ’בורא פרי העץ' על התפוח דווקא57.
ההנהגה בפועל וההוראה לרבים – לכוון בברכת 
שאוכלים  התפוחים  רסק  את  גם  לפטור  ’העץ' 

בקינוח הסעודה58.
איל  וראש  רימון59  אוכלים  לזה,  בהמשך 
בעוד־מועד  לבדקו  וצריך  דג.  ראש   – (למעשה 
מתולעים), אבל אין אומרים ’יהי רצון' כי אם על 

התפוח.
בנוגע  וספקות  שאלות  יתעוררו  שלא  וכדי 
לאמירת (ברכה על הרימון בפני עצמו, וכן) ברכה 
שיעור  אכלו  אם  הרימון,  אכילת  לאחרי  אחרונה 
שלם [וכיוון שבראש־השנה כתיב ”אכלו משמנים 

52) ראה שו"ע אדמוה"ז סי' עדר ס"ג וסי' קסז ס"ד וסכ"ב. אולם 
לאכול  חייב  מהחדר,  לצאת  כלשהי  מסיבה  כולם  עלולים  אם 

תחילה כזית, כמבואר בסי' קעח ס"ג.
53) המלך במסיבו ח"ב עמ' יג. כנראה - כדי להוציא גם אותם 

בברכת העץ, ראה סדר ברה"נ פ"ט ה"ד.
54) שו"ע אדמוה"ז סי' רו ס"ח וסדר ברה"נ פ"ט ס"ד. 

שם  שח.  עמ'  וח"ב  קיא,  נד,  עמ'  ח"א  במסיבו  המלך   (55
מסופר גם שהשאיר עוד חתיכה לאכול עם ה'קומפוט' שבסוף 

הסעודה, ולא בירך על ה'קומפוט'.
ע"פ  נ"ע,  מהוריי"צ  אדמו"ר  דכ"ק  לרבים  והוראה  מנהג   (56
ה'מעגלי־צדק' שבמג"א, דלא כנפסק בשו"ע אדה"ז סי' תקפ"ג 
המנהגים  בס'  הנדפס  הרבי  של  במכתבו  נתבאר  הטעם  ס"ג. 
ותהיה  הפרי,  לברכת  סמוך  ה'יהי־רצון'  שיהיה  ”כדי   (104 (עמ' 
תוקף  מעין  לו  שיהיה  אליו...  גם  שייכת  העץ  דברכת  הפתיחה 

ברכה", עיי"ש.
57) לוח כולל־חב"ד, ע"פ הוראת הרבי במכתבו, וכן ’מעשה רב', 
המלך במסיבו ח"ב עמ' יג, ’אוצר' עמ' עט (ולכאורה הוא ע"פ 

מש"כ בסדר ברה"נ שם).
המלך   .4 עמ'  תש"ה  סה"ש  קנט.  עמ'  היומן'  ’רשימות   (58
במסיבו ח"א עמ' נד, קיא, ודלא כמובא בס' המנהגים עמ' 56. 

ראה ’אוצר'  שם.
יהיה  שלא  ייזהר  בנפרד,  הרימון  על  שהחיינו  לברך  הרוצה   (59
הפרי בפני המקדש בשעת הקידוש (וראה המלך במסיבו ח"א 

עמ' עה).
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יום הולדת
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק

מנחם  רבי  צדק  הצמח  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
והרבנית  אלטשולר  שכנא  שלום  לרבי  מענדל, 
דבורה לאה בתו השנייה של כ"ק אדמו"ר הזקן, 
מנחם  נקרא  בבוקר.  שש  בשעה  ליאזני,  בעיר 
מענדל  מנחם  רבי  הרה"ק  של  שמו  על  מענדל 
מהורודוק, מורו וחברו של רבנו הזקן, שהסתלק 
בא' באייר שנת תקמ"ח (והוא הראשון בבית רבי 

שנקרא על שמו). 
(ספר התולדות צמח צדק ע' 17)

אדמו"ר המהר"ש מרמז
כי בשנה הקרובה יסתלק מהעולם

אדמו"ר  כ"ק  נכנס  תרמ"ג  השנה  ראש  ערב 
והבינה  רבקה,  הרבנית  זוגתו  לחדר  מהר"ש 
וטענה:  העולם,  מן  יסתלק  זו  שבשנה  מדבריו 
בתוך  קטנים...  ילדים  להשאיר  אפשר  איך 
אעלה  "אני  מהר"ש:  אדמו"ר  לה  אמר  הדברים 
מעלות  ל"ב  תעלי  ואת  למעלה,  מעלות  ל"ב 
מעלות  של"ב  הריי"צ,  הרבי  ופירש  למטה". 
עד  תרמ"ב  אלול  מכ"ט  חייה  שנות  הם  למטה, 
יו"ד שבט תרע"ד; ול"ב מעלות למעלה הן ל"ב 
שנדפסו  פרשיות,  לג'  תורה  שבלקוטי  מאמרים 

לאחר הסתלקותו. 
(תורת מנחם ח"ב ע' 160)

הרבנית דבורה לאה מקבלת על עצמה
להיות תמורת רבינו הזקן
בגזירה של היפך החיים ר"ל

לאולם  נכנסה  מנחה  תפילת  לאחרי  לאה  דבורה  הרבנית 
התלמידים  מבין  סגולה  ויחידי  רבי  בית  נכחו  בו  המניין 
תהלים,  באמירת  שעה  אותה  שקועים  שהיו  הקשישים 

ניגשה אל ארון הקודש, פתחו את דלתותיו והכריזה:
"כל הקהל! הנכם עדים שבפני ספרי התורה הקדושים אני 
שאני  ובשבועה,  ובאלה  צלולה  בדעה  עצמי  על  מקבלת 
שניאור  רבי  אבי  את  מחליפה  שטערנא  בת  לאה  דבורה 

זלמן בן רבקה, שהוא ישאר בחיים". 
(סה"ש קיץ ת"ש ע' 40)

כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו
מכריז על כתיבת ס"ת הכלליים 

לאחדות ישראל

תורה  ספר  כתיבת  על  הכריז  אדמו"ר  כ"ק 
 - (למבוגרים  ישראל  לאחדות  הכלליים 

לאחר בר ובת מצווה). 
(שיחות קודש תשמ"א ח"ד ע' 765).

תרמ"בתקמ"ט

תשמ"אתקנ"ב

עתלדעת

כ"ט
אלול

נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט
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ערב ראש השנה, כ"ט אלול
הסליחות   .(8:30) הרגיל  במועד  התחילו  הסליחות 
נמשכו כשעה ארוכה. לפחות בחלקים מסוימים ניכר 

היה בבירור כי כ״ק אד״ש אומר במתינות מיוחדת.
ואז  עשר  לשעה  קרוב  עד  נמשכה  הסליחות  אמירת 

יצא כ״ק אד״ש מה'זאל'.
השיר המלווה היום הוא ״ימין ה'״, ניגונו של אדמו״ר 

הצמח צדק שהיום חל יום הולדתו ו'מזלו גובר'.
בשעה  12:30 נכנס כ״ק אד״ש בזריזות לעבר מקומו 
'התרת  נוסח  של  מוגדל  דף  הסידור  מלבד  כשבידו 
של  מנין  הבימה  אל  עלו  התפילה  סיום  עם  נדרים'. 
רבנים וזקני החסידים. כ״ק אד״ש ניגש אליהם ואמר 
יהיו  'כולם  לענות  סיים  כשהמניין  הנהוג.  הנוסח  את 
מותרים לך' אמר כ״ק אד״ש 'יישר כח' והוסיף שיחה 
קצרה, ובה ברכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 

ומתוקה.
אך  טובה'  וחתימה  'כתיבה  לשיר  החל  כבר  הציבור 
עם רדתו מהבימה עצר כ״ק אד״ש והוסיף עוד שיחה 
של  המעלות  שלשת   - עיקרה  דקות.  כמה  בת  קצרה 
השנה - היותה שנה מלאה (החודשים חשון וכסלו הם 
בני ל' יום), היותה שנה מעוברת והעובדה שחג הפסח 
חל בשבת וכתוצאה מזה יש שלימות מיוחדת בספירת 

העומר 'ממחרת השבת'.
ושקקו  והחצר  ה'זאל'  המו  שחרית  תפילת  אחרי  גם 
תורים  שלושה  השתרכו  בינתיים  ייחודיים.  חיים 
נפרדים. מצד הכניסה הצדדית (זו שדרכה יוצא ונכנס 

כ״ק אד״ש בדרך כלל) השתרך התור למסירת הפ״נים 
הכניסה  מול  בערב,  חמישי  יום  אחרי  שהגיעו  אלו   -
הראשית נעמד תור הממתינים לקבלת הדולר ומכיוון 
שכן,  הדולר,  לקבלת  הנשים  של  תור  הסתדר  החצר 
של  הקבוע  הנוהג  את  מבטלים  ואין  היום  ראשון  יום 

חלוקת הדולרים.
ראשונים  לנוע.  התורים  החלו  שתיים  לשעה  סמוך 
ציבור  ואישי  רבנים  ובהם  הפני״ם  מוסרי  ניגשו 

שמגיעים בקביעות בערב ר״ה.
אחרי שהתור הזה הסתיים, ניגשה המשלחת המיוחדת 
למסירת הפ״נ הכללי כשבראשה עמדו גבאי ביהכנ״ס 
שניאור  ר'  והרה״ח  שי'  כ״ץ  הכהן  יחזקאל  זאב  הרב 
זלמן גורארי' שי'. כ״ק אד״ש שעמד בפתח החדר יצא 
השיב  כך  ואחר  רגע  בו  ועיין  הפ״נ  את  קיבל  מעט, 
היא  מאלפת.  ק'  שיחה  למעשה,  שהייתה,  בברכה 
את  אמר  אד״ש  וכ״ק  דקות  לעשרים  קרוב  נמשכה 
רובה כשעיניו הק' עצומות. בין הדברים - הקשר של 
'נפלאות בכל' עם ברכות 'בכל מכל כל', ענינו של יום 
כיום ההולדת של אדמו״ר הצמח צדק וברכות נפלאות 

לגאולה בקרוב.
בסוף הברכה-שיחה הזו עברו עוד מוסרי הפ״נים ואחר 
כך חזר כ״ק אד״ש לחדרו לכמחצית השעה שלאחריה 

יצא לחלוקת הדולרים הקבועה של יום ראשון.
מובן שרוב הציבור נמנע מללכת והמעמד נמשך רק 

כחצי שעה.
קרוב לשעה ארבע יצא כ״ק אד״ש לקבל פ״נים מעוד 
זו  לנסיעה  לאוהל.  נסע  ואז  לבוא  מתאחרים  אלו  אי 
הצטרפו כמדי שנה המזכירים הרב חדקוב והרב גרונר 
הדלקת  לעת  הק'  מהאוהל  חזר  אד״ש  כ״ק  שיחיו. 
הנרות ואחרי דקות ספורות יצא לתפילת מנחה ב'זאל' 

הקטן למעלה.
במהלך תפילת מנחה זו היה המעבר מ'אראנו נפלאות' 

ל'נפלאות בכל'...
לשלוח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  שהואיל  המברק  נוסח 
השנה  ראש  לקראת  תבל  מרחבי  בכל  שיהיו  אנ"ש 

תשנ"ב:
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו".

/ יומן מבית חיינו תנש"א
                                                 מתוך ’בית חיינו'

«
לאחר ירידתו מבימת התפילה, פתח הרבי באמירת שיחה פתאומית
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באמירת תהילים לילה ויום34.
גם  היום  יתנו  יום,  בכל  צדקה  לתת  הנוהגים 

עבור שני ימי ראש־השנה35.
וחשובים37,  נאים  בגדים  לובשים  ערב36  לפנות 
במידת  לשפטנו  נס  לנו  עושה  שהקב"ה  ויודעים 

הרחמים38.
והתוקע39,  הש"ץ  לא  גם  ה'קיטל',  לובשים  אין 

אלא ביום־הכיפורים40.
בערב  כמו  בלוחות,  הנקוב  בזמן  מדליקים 
לפני  בלילה  תדליק  אז,  הדליקה  שלא  מי  שבת41. 

הסעודה42 (מאש הדולקת לפני החג).
הברכות  ההדלקה43.  אחרי  מברכת  הפעם  גם 
בהדלקת הנרות: ”להדליק נר של יום הזיכרון"44, 

34) ספר המנהגים, מנהגי ר"ה.
35) הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שערי־צדקה עמ' קמב.

להיכנס  נשיאינו  רבותינו  נהגו  החג,  לכניסת  סמוך  בער"ה   (36
ולשוחח זמן־מה עם זוגתם הרבנית. 

אצלם היה הדבר ”בדוגמא של מעלה" כיוון שבר"ה היא הנסירה 
וההוראה   .(4 עמ'  ח"א  תשל"ה  קודש  (שיחות  המלכות  ובניין 
בעבודה הרוחנית לכאו"א היא, שאצל כל אחד ואחד מישראל 
קבלת   – ד'מקבל'  העניין  גם  אלא  ד'משפיע'  הענין  רק  לא  יש 
המעיינות  ל[הפצת  להתמסר  שצריך   – יותר  ובפשטות  עול, 
עמ'  ח"כ  התוועדויות  מנחם  (תורת  ישראל  ובנות  נשי  וחיזוק] 

.(270
37) לוח כולל־חב"ד. במטה אפרים (תקפא,נה, ע"פ הב"ח והט"ז 
לא  אבל  נאים  רק  ללבוש  כתב  תקצ"ז)  ר"ס  ומג"א  תקפ"א  סי' 
שבת  משל  טובים  יותר  צ"ל  יו"ט  (שבגדי  יו"ט  כשאר  חשובים 
תשובה  בשערי  אבל  ז),  סו"ס  תקכ"ט  סי'  אדה"ז  בשו"ע  כמ"ש 
(ס"ק ו, ובשו"ע השלם – טו) כתב: ”והעולם נוהגים ללבוש בגדי 

יו"ט כשאר יו"ט, רק הנשים לובשות לבנים".
מטה־ וע"ע  ו,  ס"ק  תקפ"א  סי'  משע"ת  כולל־חב"ד,  לוח   (38

אפרים סי' תקפא סנ"ה.
שלובשים  הטעם  עיקר  ס"ט)  תר"י  (סי'  אדה"ז  לדעת  כי   (39
ביום־ רק  שייך  וזה  השרת",  מלאכי  דוגמת  להיות  ”כדי  קיטל 

הכיפורים - ’המלך במסיבו' ח"א עמ' קטו.
40) ספר המנהגים, מנהגי ר"ה.

סי'  אפרים  מטה  ח"א.  יו"ד  לטור  ה'דרישה'  (בן)  הקדמת   (41
תרכ"ה סל"ג. פסק הגאון בעל ’תורת חסד', וכן מוכח בלקוטי־

שיחות כרך כד עמ' 297 הע' 69 – ’קיצור דיני נש"ק' עמ' לו.
42) מטה אפרים שם.

דה"ה  משמע  ומלשונו  ס"ח.  רסג  סי'  הזקן  אדמו"ר  שו"ע   (43
עד  סי'  השלחן  קצות  המדליק –  איש  (וגם  בלילה  כשמדליקין 
בבדי השלחן ס"ק יט), ודלא כמ"ש במטה אפרים ובאלף למטה 

שם.
44) שם, מנהג בית רבנו, כמו בקידוש ובהפטרה - אג"ק ח"ו עמ' 
קכה. [בירכה שהחיינו – קיבלה עליה קדושת יו"ט, ואינה יכולה 

להתנות בזה, מובא מעירובין מ,ב].

ו'שהחיינו'45.
איש המדליק, לא יברך46 ’שהחיינו'47.

שיהיה  כדי  נשמה)  נר  (כמו  גדול  נר  להכין  יש 
ראש־ של  ב'  ליל  נרות  את  ממנו  להדליק  אפשר 

השנה.

יום שני, ראש־השנה
א' בתשרי תש"פ

ליל א' דראש�השנה
עול  בקבלת  הוא  ראש־השנה  עבודת  עיקר 
בגדולים  גם  היום  עבודת  ולכן  שמים,  מלכות 
ובעלי צורה – [היא] בעבודה הנראית כמו פשוטה: 
בשני  בשינה  ולמעט  הזמן,  כל  תהילים  באמירת 
לילות אלו ככל האפשרי, ולהיזהר מדברים בטלים 
עד קצה האחרון גם משיחות איזה שיהיו (כהעבד 
אשר אין לו זמן אף רגע לשבות ממלאכת אדונו, 

או כבן הטרוד בשמחת קבלת פני אביו).
בשנים  תהילים.  אומרים  ערבית  תפילת  לפני 
כ"ק  החל  זו,  תהילים  אמירת  לאחר  מסויימות, 

אדמו"ר נשיא דורנו לנגן ”אבינו מלכנו"48.
השנה  כל  שמעשנים  אלו  שגם  ותיקין,  מנהג 
בראש־השנה,  יעשנו  לא   – ביום־טוב  גם  ומעשנים 
מהוריי"צ:  אדמו"ר  כ"ק  וכלשון  בצינעה,  לא  גם 
”וראוי הדבר אשר הבני־תורה ייזהרו בזה, וישפיעו 

גם על מכיריהם".
ערבית49:

החל  שבעשי"ת  שבתפילות  ההוספות  לגבי 
בשמונה־עשרה  לומר  ששכח  מי  מראש־השנה: 

45) ספר המנהגים, מנהגי ר"ה.
46) בירך ’שהחיינו' בהדלקת הנרות, לא יברכנה שוב בקידוש – 

ספר־המנהגים עמ' 60.
47) לוח כולל־חב"ד.

ערבית,  תפילת  לפני  זאת  ניגנו  לא  תשד"מ  בשנת  מאידך,   (48
ונתבאר הטעם בשיחת יום ב' דר"ה אז (’התוועדויות' ח"א עמ' 
26) כיוון שאין אומרים בתפילה זו ’אבינו מלכנו' בפועל, עיי"ש. 
והן  ערבית  בתפילת  הן  לחברתה,  דומה  שנה  היתה  לא  ומאז 
תפילת  קודם  רק  זאת  ניגנו  תשנ"ב  בשנת  התפילות.  בשאר 

ערבית של היום השני (’אוצר מנהגי חב"ד' עמ' נח).
רבותינו  של  עבודתם  הפלאת  גודל  ע"ד  מהידוע  "להעיר   (49
שמעין  מובן  ומזה  דר"ה...  א'  דליל  ערבית  בתפילת  נשיאינו 
(התוועדויות  מהחסידים"  כאו"א  אצל  גם  צ"ל  מנהו  ושמץ  זה 

תנש"א ח"ד עמ' 335 הערה 19).
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ולכאורה נכון הוא.
וכמה  כמה  יש  מידות"  ”שלוש־עשרה  בפיוט 
האחרונות  בהוצאות  ב'סליחות'  שתוקנו  שינויים 

(מוגה על־ידי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו):
את הקטע ”אל תבוא במשפט עמנו" אומרים חזן 

וקהל פסוק בפסוק.
את הפסוקים ”אל תבוא", ”והוא ישפוט", נפוץ 

לאומרם יחד כפסוק אחד.
הספיק  שלא  ומי  בשופר18,  תוקעים  אין  היום 

להתלמד, יעשה זאת בחדר סגור19.
’סדר התרת נדרים'21,  אחרי התפילה20 אומרים 
במניין עשרה אנשים כשרים22 (ולכל הפחות צריך 

שיהיו לפני האומר שלושה)23.
כולל  לכל  הרבי  הוראת   - תורה  חידושי   *
קובץ  בשנה  פעמיים  לפחות  לפרסם  וישיבה, 
חידושי תורה (מהתלמידים ומחברי הכולל), לפני 

ר"ה ולפני חג הפסח.
* עורכים מגבית ומחלקים ’צורכי החג' לראש־

18) לוח כולל־חב"ד, מרמ"א סי' תקפ"א ס"ג.
19) השלמה לשו"ע אדה"ז סו"ס תקפא, במהדורה הישנה עמ' 

1364, ובחדשה עמ' תסח.
20) לוח כולל־חב"ד, ובסידור אדה"ז: ’קודם חצות'.

21) בנוסח התרת נדרים, תיבת ”בכולהון" נמשך לפניו – ”לכן אני 
שואל ממעלתכם התרה בכולהון" (ולא ”בכולהון אני מתחרט") 
’כפר  לנדא,  הרב  (רשימות  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אמרו  כן 
חב"ד' גיליון 986 עמ' 35) והרבי (מראות־קודש ער"ה תשמ"ט), 
וכן הוא בסידור ’בית יעקב'. מאידך בסידור אוצר התפילות, וכן 

בסידור יעב"ץ הוצאת ’אשכול' נמשך לאחריו.
בסידורינו מנוקד: ”ולא יעשה שום רושם כלל" הש' בקמץ. ואולי 

הוא טה"ד.
22) בסידור הלשון ”וטוב שיהיה עדה שלמה", ובספר־המנהגים 
הרבי  הקפיד  לא  כנראה,  ”ובעשרה".   – כולל־חב"ד  ובלוח 
עמ'  גיליון 779  חב"ד',  (’כפר  כבר  לו  שהותר  מי  יהא  שהמתיר 

.(138
23) ראה אלף־המגן למטה־אפרים סי' תקפ"א ס"ק קא.

אבל  למתירים,  מצטרף  אינו  לאיש'  סמוך  ’מופלא  קטן  מדינא, 
מבקש התרה (ראה הלכות והליכות בר־מצווה פי"א סי"ד. חנוך 

לנער ס"פ לג). וב'אוצר' עמ' לט כתב שאין נוהגים בזה.
במטה־אפרים שם סוס"ב כתב שלא יאמרו כמה מבקשי התרה 

ביחד, אלא בשעת הדחק.
לעניין נשים, לפי הנפסק בשו"ע (יו"ד רלד סנ"ו־נז) הבעל נעשה 
להמתירים,  מצטרף  אינו  אך  אשתו,  נדרי  על  לשאול  שליח 
ולכאורה יכול היה בעלה לומר הנוסח גם בשמה (אך לאחרים, 
וע'  סט"ז.  רכח  סי'  שם  שליח –  ע"י  להתיר  ניתן  לא  לבתו,  אף 
ולעניין  בכתב)  התרה  בקשת  לעניין  ט  ס"ק  שם  פתחי־תשובה 

מודעה על לעתיד – לכאורה די להן ב'כל נדרי'.

(בדומה  לזה  לזקוקים  תשרי  חגי  ולכל  השנה 
ל'מעות חיטים' קודם חג הפסח)24.

* נוהגים לכתוב פ"נ (הנשואים – כמובן בחגירת 
כתיבה  לבקשת  בני־ביתו  ועבור  עבורו  אבנט) 
בין  להניחו  ומתוקה.  טובה  לשנה  טובה  וחתימה 
נשיא  אדמו"ר  כ"ק  של  וכו'  קונטרס  מאמר,  דפי 
על־מנת  ביום)  בו   – באפשרי  (אם  ולשלחו  דורנו, 

לקראותו על הציון שלו25.
נוהגים להשתטח על קברי צדיקים26, והנמצאים 
אדמו"ר  כ"ק  ציון  על  משתטחים  מקום  בקירוב 

מהוריי"צ נ"ע27 וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
לכבוד  טהרה  במקווה  וטובלים29  מסתפרים28, 

החג30.
על  לקבל  נהג  נ"ע  מהורש"ב  אדמו"ר  כ"ק   *
עצמו הידור נוסף לפני כל ראש־השנה31. וכהוראה 
אחד  כל  צריך  ראש־השנה  ”בכל  נאמר:  כללית 
במצוות  [הידור]  יתרה  זהירות  עצמו  על  לקבל 
עשה, וזהירות בסייג של לא־תעשה, וזהירות יתרה 

בהנהגה טובה"32.
תפילת  עד  המנחה33  תפילת  קודם  אחת  משעה 
ערבית במוצאי ראש־השנה, ישקוד כל אחד ואחד 

24) לקוטי־שיחות חי"ד עמ' 369.
25) ראה ספר־המנהגים ס"ע 95. ב'לוח השבוע' לג' תמוז, פורטו 
הציון:  שליד  הפקס  מספר  פ"נ.  לכתיבת  בקשר  מנהגים  כמה 

 .1-718-7234444
26) רמ"א סי' תקפ"א ס"ד, וראה מטה־אפרים שם ס"נ.

27) ספר- המנהגים ס"ע 55.
28) מדינא מותר גם אחר חצות, שו"ע אדה"ז סי' רנא ס"ד (אך 
האריז"ל היה נזהר – כל השנה – להסתפר קודם חצות דווקא, 
וכנראה  ס"ג.  תקפ"א  סי'  ומטה־אפרים  יט  ס"ק  שם  כף־החיים 
למעשה אין מקפידין בזה, וצ"ע – ראה ’התקשרות' גיליון תרע"ו 

עמ' 14).
29) מחצות היום, לקוטי־דיבורים ח"ג עמ' 865. ועיין אלף־המגן 
דף  ח"ב  מהרי"ח  ליקוטי  קכא.  ס"ק  תקפ"א  סי'  למטה־אפרים 

ז,ב.
30) לוח כולל- חב"ד.

31) ספר־המנהגים עמ' 56. אמנם במקור הבא, וברוב המקורות 
עצמו,  בר"ה  מדובר  קנג־ד  עמ'  חב"ד'  מנהגי  ב'אוצר  שהובאו 

ובחלקם – לאחריו.
32) ’ספר המאמרים – קונטרסים' לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, 
[בלקו"ש  עשה  במצוות  יתירה  ”זהירות  (ושם:  קלב  עמ'  ח"א 
[בתורת  לא־תעשה  של  בסייג  וזהירות  מ"ע],  בהידור  דלהלן: 
יתירה  וזהירות  מל"ת],  יתירה  בזהירות   :32 עמ'  ח"ד  מנחם 
לקוטי־שיחות  טובה").  בהנהגה  הוספה]  שם:  מנחם  [בתורת 

חלק ב עמ' 348.
ספר  ראה  זו,  בתפילה  שצ"ל  ההתבוננות  תוכן  אודות   (33

המאמרים תש"ג ס"ע 41.
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א'
תשרי

ב'
תשרי

ג'
תשרי

עליית הבעש"ט להיכל 
המשיח ושאלתו: אימתי 

קאתי מר?

בעת  טוב  שם  הבעל  ישראל  רבנו 
דביקותו בתפלת ראש השנה, עשה 
מלך  של  להיכלו  הְּנשמה'  'עליית 
ושאלו:  העליון,  בעולם  המשיח 
אדוִני  [=מתי  מר"?  קאתי  "אימתי 
המשיח:  מלך  לו  והשיב  יבוא?], 

"לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"! 
(ממכתב הבעש"ט שנדפס 
ב'כתר שם טוב' בתחלתו)

הסתלקות הרבנית דבורה לאה, בת אדמו"ר הזקן?

מן  שיסתלק  נגזר  שבעקבותיו  הזקן  אדמו"ר  על  קטרוג  כשהתעורר 
העולם, קיבלה על עצמה בתו הרבנית דבורה לאה "להחליף" אותו. 
העולם  מן  נסתלקה  תשרי  ובג'  חלתה  השנה  ראש  של  השני  ביום 
בהיותה בת עשרים ושש, כשהיא בדעה צלולה עד הרגע האחרון. בנה 
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק היה אז ילד  בן שלוש שנים (ושלושה ימים). 
בקשתה היחידה מאביה כ"ק אדמו"ר הזקן הייתה, שיחנך וידריך את 
בנה יחידה. כ"ק אדמו"ר הזקן הבטיח לה שימלא את בקשתה, ואמר 

לה: בנך מנחם - נוחם הוא לי, נוחם יהיה לך, ונוחם יהיה לישראל. 
(סה"ש תר"פ-תרפ"ז ע' 234. שם קיץ ת"ש ע' 40. שם תש"א ע' 146)

בהערכה גדולה ובחרדת קודש, היו החסידים מזכירים את שמה של 
ואצילות  נפשה  שמסירות  היטב  ידעו  כולם  כי  לאה,  דבורה  הרבנית 

רוחה הצילו את 'אילנא דחיי'. 
כ"ק  התפלל  לאה,  דבורה  הרבנית  בתו  אחרי  ה'שבעה'  ימי  במשך 
והיתום  התפלות,  שלושת  כל  התיבה  לפני  בעצמו  הזקן  אדמו"ר 

הפעוט אמר את הקדישים. 
(סה"ש קיץ ת"ש ע' 65).

 מנוחתה כבוד בבית העלמין העתיק בעיר ליאזנא.

 כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב קובע 
מקום תפילתו במקום אביו

את  קובע  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
אביו  שהתפלל  במקום  תפלתו  מקום 
(אחת-עשרה  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 
אדמו"ר  כ"ק  אביו  פטירת  לאחר  שנים 
מהר"ש); היה בכך סימן לקבלת נשיאות 
חב"ד על ידו, גם בגלוי. לפני כן התפלל 
הכנסת  בבית  לו  המיוחד  במקומו 
מקבלת  נמנע  אז  עד  אביו.  בחיי  עוד 
הנשיאות בגלוי מפני כבוד אחיו הגדול 

– הרז"א שנסע אז מליובאוויטש. 
(תורת מנחם – התוועדויות תשמ"ג ח"א ע' 469 ואילך. 
ספר השיחות תנש"א ח"א ע' 123 הערה 73).

יום הסתלקות הרבנית שיינא 
הי"ד, בת כ"ק אדמו"ר הריי"צ 

הצעירה  בתו  הי"ד,  שיינא  הרבנית 
נרצחה  מוהריי"צ.  אדמו"ר  כ"ק  של 
ההשמדה  במחנה  ימ"ש  הנאצים  בידי 
שלושים  בת  בהיותה  בטרבלינקה, 

ושמונה שנים. 
(סה"מ תשי"א ע' 106). 

הרבי היה אומר קדיש ביום זה.

תש"גתרנ"ד

תקנ"גתק"ז
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/ יומן תנש"א
ליל א' דראש השנה

כשהרבי שליט"א נכנס לבית הכנסת היו בידו הסידור 
ותהלים בהוצאה המוגדלת. עם הגיעו למקומו, הניח 
את הסידור על גבי הבימה והתיישב לאמירת תהלים. 
הספר.  מתחילת  לומר  התחיל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
על  הניחו  כך  ואחר  בידו  הספר  את  החזיק  תחילה 
דקות  כעשרים  אחרי  הסטנדר.  מימין  שעמד  השולחן 
סיים הרבי שליט"א לומר תהילים, ומיד החלה תפילת 
ערבית. ב'קדיש' סימן הרבי בידו הק' לעידוד השירה,

בהתרגשות  אחד  כאיש  הניגון  את  שר  העצום  והקהל 
צדיק  במחיצת  שמיים  מלכות  עול  קבלת  של  קודש 

הדור.
עם סיום התפילה היסב כ"ק אדמו"ר שליט"א את פניו 
הק'  פניו  כשעל   – רם  בקול  והכריז  הציבור,  אל  הק' 
ניכר הפעם בגלוי קו השמחה – שלוש פעמים: "גוט יום 
טוב", והקהל ענה אחריו. אחרי כן הכריז בקול "לשנה 
לשיר  החלו  ואז  ענה.  והקהל  ותחתם"  תכתב  טובה 
מבית  יצא  שליט"א  אדמו"ר  וכ"ק  בחגך"  "ושמחת 
וחוזר  השירה  את  לעודד  ממשיך  כשבדרכו  הכנסת 

ואומר לרבים מהקהל "לשנה טובה תכתב ותחתם".
יום א' דראש השנה 

שחרית כשבידיו  נכנס לתפילת  שליט"א  כ"ק אדמו"ר 
לבנה.  משי  במטפחת  עטופים  שופרות  שלושה  הק' 
החזיק  גרונר  הרב  המזכירים.  שני  צעדו  מאחוריו 
סידור  המוגדלת),  בהוצאה  (שניהם  ותהילם  מזמור 
האריז"ל וחבילה אחת. בידי הרב קליין היו 2 חבילות 
פ"נים).  של  הם  אלו  שחבילות  לומר  מקובל  (כידוע, 
כאשר כ"ק אדמו"ר שליט"א הגיע למקומו, הכניס את 
השופרות בתוך מגירת הסטנדר ועל הסטנדר הספרים.
שליט"א  הרבי  סימן  שחרית  שלאחר  מלכנו"  ב"אבינו 
תפילת  לפני  וגם  ערבית  תפילת  שלפני  (יצוין  לשיר 
לעלות  נקרא  שליט"א  הרבי  כאשר  שרו).  לא  שחרית 
השופרות  את  הקריאה  לבימת  עמו  לקח  ל'מפטיר' 
ומאחוריו הביאו המזכירים את הספרים ואת חבילות 
השופרות  את  הניח  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הפ"נים. 
הייתה  ההפטרה  אמירת  למפטיר.  ועלה  הבימה  על 

במתינות ויחסית בקול.
מעמד התקיעות

אלפי  ועל  הס  הושלך  ההפטרה  ברכות  סיום  עם 
הנוכחים השתררה דומיה וחרדת קודש. כ"ק אדמו"ר 
שליט"א סידר את החבילות כך שאחת הייתה מונחת 

סידור  ואת  השניים  גבי  מעל  והשלישית  השנייה  ליד 
שליט"א  הרבי  לידם.  שיעמוד  כך  הניח  האריז"ל 
פניו  את  כיסה  ואז  התורה  ספרי  לעבר  מבט  הפנה 
נשמע  ואז  אחת  כדקה  במשך  עמד  כך  בטלית.  הק' 
קולו הק' המרעיד את כל נימי הנפש – "למנצח לבני 
מגודל  בהתרגשות  השרוי  הציבור   – מזמור"  קורח 
כנהוג  פעמים  שבע  הפרק  את  אמר  והמקום  השעה 
אדמו"ר  כ"ק  ביותר.  גדולה  ובהתעוררות  בהתלהבות 
שבחלקו   – מעט  מורכן  בראש  עמד  עצמו  שליט"א 
מכוסה בטלית – ואחרי כחמש דקות שוב הביט לעבר 
ספרי התורה ואז שוב השתרר שקט מוחלט, עד אשר 
 – הפסוקים  אמירת  את  התחיל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בפסוק  פסוק  עונה  הרוגש  כשהקהל  המיצר..."  "מן 

בקול רם.
[באמירת הפסוקים ניתן היה להבחין על דגש מיוחד 
שמעה",  "קולי  שבפסוק  "כמשפטיך"  אלו:  במילים 
א-ל"  דברך",  "ראש  שבפסוק  ו"צדקיך"  דברך  "ראש 
"טוב  שבפסוק  "במצוותיך"  עבדך",  "ערוב  שבפסוק 

טעם", ו"משפטיך" שבפסוק "נדבות פי"].
את  שליט"א  הרבי  הרכיב  האחרון  הפסוק  אחרי 
והסיר  שבמחזור  רצון"  ה"יהי  את  אמר  המשקפיים, 
אותן. מיד אחר כך פתח בברכות "לשמוע קול שופר" 
ומיד  הידוע,  בניגון  רם  בקול  אמר  אותן  ו"שהחיינו" 
בשופר  הרבי  השתמש  הפעם  עצמן.  התקיעות  החלו 
כ"ק  מעוגל.  ופתחו  משהו  ארוך  הצהוב,  כעין  בצבע 
'המקריא',  לעבר  הק'  בידו  סימן  שליט"א  אדמו"ר 
הרה"ח ר' יוסף מנחם מענדל טננבוים, וסימן לו שיורה 
זו  בשנה  לתקוע.  מיד  והתחיל  בסידור  התקיעות  על 
גם  במיוחד.  וחלק  וקל  מהיר,  באופן  התקיעות  היו 
בו  לנו  אין  שכמובן   – ה'הכנות'  של  ה'רוחני'  הסדר 
שמץ של השגה ומי יבוא בסוד עבדי ה' – היה ב'קלות' 
ל'ויתודה  אפילו  כאשר  כלל,  בלתי-רגילה  ובמהירות 
בלחש' שבין תשר"ת לתש"ת ובין תש"ת לתר"ת הרבי 
תשר"ת  שבין  (רק  כלל  הפסיק  ולא  כמעט  שליט"א 

לתר"ת ניגב את פי השופר ע"י הטלית).
ביותר  חלק  באופן  היו  שכאמור  התקיעות  סיום  עם 
את  שליט"א  הרבי  אמר  דקות,  מספר  רק  ונמשכו 
שלושת  את  אמר  כך  ואחר  (במשקפיים)  רצון'  ה'יהי 
הפסוקים "אשרי העם" בניגון הק' שלו הידוע. לאחר 
מכן לבש כ"ק אדמו"ר שליט"א לצווארו את המטפחת 
האדומה (אומרים שהיא עוברת בירושה אצל רבותינו 
הק' זה כמה דורות) וסימן למקריא לקחת שופר (עבור 

«
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הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש, פרשת ניצבים

כ"ח באלול
התהילים1,  כל  את  בבוקר  אומרים  זו  בשבת  גם 

אף־על־פי שאין מברכים את החודש2.
נתתי  ”ראה,  מתחילים:  למפטיר,  וכן  לשביעי,  

לפניך..."3.
הפטרה: ”שוש אשיש".

מברך  בעצמו  הקב"ה  זו  שבשבת  אמר  הבעש"ט 
ברוב  והמשביע  המושבע  השביעי,  החודש  את 
ישראל  זה  ובכוח  השנה,  כל  על  ישראל  לבית  טוב 

מברכים את החודשים י"א פעמים בשנה4.
אומרים ’אב הרחמים'5.

כבכל  בבית־הכנסת,  התוועדות   – התפילה  אחרי 
שבת מברכים.

בשבת  להתחיל  יש6  ראש־השנה  שלפני  בשבת 
עצמה בצדקה באופן המותר בשבת, על־ידי צדקה 
צדקה  על־ידי  או  [’לחיים']  ומשקה  מאכל  של 
רוחנית, כמו נתינת עצה טובה ועל־אחת־כמה־וכמה 
החלטה  קבלת   – עיקר  זה  וגם  ועוד  תורה,  לימוד 
השבת  לאחר  ומיד  שתיכף  הסכום! 7]  [כולל  טובה 
לעצמו  להפריש  בפועל,  ממון  [נתינת  יקיים... 

וליתנו לעני או לגבאי בבוקר8].
תפילת מנחה: היום אומרים ’צדקתך'9.

1) ספר־המנהגים עמ' 30.
2) לבוש ר"ס תכא. מטה־אפרים סי' תקפ"א סעיף מז.

3) לוח כולל- חב"ד.
4) ספר־המנהגים עמ' 55.

5) ’התוועדויות' תש"נ ח"ד עמ' 299.
6) ’התוועדויות' תשמ"ח ח"ד עמ' 376.

7) סה"ש תשמ"ט ח"א עמ' 222 ובהערות.
8) נסמן בהערה הקודמת.

9) כשם שבמנחה בימות החול שלפני ער"ה אומרים תחנון, סידור 
אדמו"ר הזקן לפני ’למנצח... יענך'.

פרקי־אבות, פרקים ה־ו10.

יום ראשון
כ"ט באלול, ערב ראש־השנה11

מוצאי שבת:
אין אומרים ’ויהי נועם', ’ואתה קדוש'12.

אם אומרים  הלילה, בקריאת־שמע שעל־המיטה, 
אותה לאחר חצות הלילה – אומרים תחנון13.

לבית־ היום  ללכת  לו  מותר  שבעה  בתוך  אבֵל 
עם  להתפלל  וכן  הסליחות14,  לאמירת  הכנסת 

הציבור15.
לאחר  אפילו  (=וידוי)  תחנון  אומרים  בסליחות 

עלות־השחר, אבל לא בתפילה16.
בפיוט ’מרובים צרכי עמך', בסליחות נוסח ליטא 
הנוסח הוא ”ותיטיב לנו הכתיבה והחתימה"17, וכך 
הראשונות,  קה"ת  מהוצאות  באחת  בכתב־יד  תוקן 

10) ראה בגיליון הקודם, שלכאורה יש לנהוג בפועל כמנהג הישן 
הפרק  שלפני  המשנה  את  לומר  תשמ"א  בשנת  הרבי  שהזכיר 

והברייתא שלאחריו רק פעם אחת.
11) כנראה שהרבי לא התענה בער"ה - ’אוצר מנהגי חב"ד' עמ' 

מח, עיי"ש.
12) לוח כולל־חב"ד, משו"ע אדה"ז סי' רצה ס"ג.

נוהג  שאינו  (מאחר  יענך'  ’למנצח...  לפני  אדה"ז,  סידור  ע"פ   (13
הרבה שאומרים  כיוון  השחר,  מעלות  אלא  שלפניו,  מיום  כיו"ט 
’סליחות' באשמורת, שלא כשאר עיו"ט, ואף לא כפי שנהגו בעבר 

בערב יו"כ – ראה שו"ע אדה"ז סי' תר"ד ס"ד־ה).
14) לוח כולל־חב"ד, ע"פ הרמ"א סי' תקפ"א ס"א.

15) מטה־אפרים שם סכ"ב.
16) לוח כולל־חב"ד.

17) כגון בסליחות ’קודש הילולים' הוצאת לוין־אפשטיין, ירושלים 
תשכ"ה. וייתכן שאצלנו נעתק (בתחילה – צולם) מתפילת נעילה, 
ששם מבקשים רק חתימה, ולא שמו לב לתקן, גם לא בהוצאה 
בנוסח  שנשאר  מלכות'  ’יסוד  בסליחות  וע"ע  דארה"ק.  החדשה 

זה, וביאורו.

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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/ יומן תנש"א
המחזור  גבי  (על  זו  גבי  על  זו  וסידרן  המטפחות  כל 
את  סידר  כך  ואחר  הפני"ם)  חבילות  על  מונח  שהיה 
העמיד  היינו  אופנים,  בכמה  המטפחות  על  השופרות 
באחת  אותם  כיסה  ולבסוף  וכו'  והעמיד  וחזר  ושינה 
המטפחות. גם אמירת "למנצח לבני קורח" הייתה קצת 
באמירת  מיוחדות  הטעמות  מאתמול.  באריכות  יותר 
הפסוקים: ב"שש אנכי" – הדגיש כ"ק אדמו"ר שליט"א 
בנעימה מיוחדת את המילים האחרונות "כמוצא שלל 
רב", בפסוק "טוב טעם" – הדגיש בנעימה מיוחדת את 

שלושת המילים הראשונות.
שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הסיר  עצמן  התקיעות  לקראת 
פניו  את  והיסב  השופרות  את  המכסה  המטפחת  את 
טננבוים  והרב  המקריא,  את  כמחפש  לימינו  הק' 
אמירת  את  שליט"א  הרבי  כשהתחיל  התקרב.  מיד 
הברכות ואמר "לשמוע קול שופר" הביט על השופרות 
וב'שהחיינו' – הניח את ידו הק' על המטפחת החדשה. 
גם היום היו התקיעות בקלות וללא הפסקה ל'ויתודה 

בלחש'.
כאשר הרבי חזר למקומו, לבש את המטפחת האדומה 
(שהיא כבר בלויה מיושן) ואת זו של 'שהחיינו' ואחר 

כך הסתובב לאפשר לציבור להביט בפני התוקע.
לפני ברכת כהנים ירד הרבי מבימתו אחרי "שופרות" 
כאתמול, אך לא חזר ועלה עד לאחר סיום התפילה. כך 
שאמירת הקדיש לא הייתה על גבי הבימה אלא למטה.

לבית  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  בערב  שבע  בשעה 
שנדחק  בקהל  מלא  היה  כבר  שעה  שבאותה  הכנסת 
בכל פינה (כדי למנוע הדחקות מיוחדת נסגרו הדלתות 
בצהרים ונפתחו רק לעת מנחה. הרבי שליט"א התפלל 
את  הכינו  למטה  כי  למעלה  הקטן  בביהכנ"ס  מנחה 

המקום להתוועדות). 
כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה, בצע את 
החלה, טבל פרוסה בדבש וטעם ממנה. לאחר טעימה 
נוספת של חלה בדבש, טבל פרוסה במלח. הגבאי הרב 
יהושע פינסון שליט"א הודיע, לפי רמז מהרבי, כי כל 
עד  זאת  לעשות  יכול  לסעודה  ידיים  נטל  שטרם  מי 

השעה 7:13, עת השקיעה.
הניגון הראשון היה הניגון הפותח את התוועדות השבת 
בהתלהבות  הושר  הוא  גאולה".  די  זין  שוין  "זאל   –
הק'.  ידיו  בשתי  פעמים  כו"כ  השירה  את  עודד  והרבי 

ואחרי "הקדמה" שכזו החלו דברות הק'. 
ראש  בהתוועדות  להזכיר  בנוהג  פתח  שליט"א  הרבי 

השנה את כל רבותינו הק' החל מהבעש"ט והפעם היה 
במה  להתחיל  שיש  באמרו  למעלה"  "מלמטה  הסדר 

שקרוב אלינו.
בסוף שיחה זו פנה הרבי שליט"א לה'חוזר' הגה"ח ר' 
יואל שי' כהן והורה לנגן את הניגונים של רבותינו הק' 
ולהכריז לפני כל ניגון מיהו בעל הניגון. ר' יואל התחיל 
להכריז והרבי שליט"א אמר לו שההכרזה תהיה בקול. 

הוא הגביה את עצמו, איפוא, והכריז בקול. 
הלשון המדויק של ההוראה:

זייעערע  מיט  רביים  אלע  פון  ניגונים  די  זאגן  הרבי: 
עם  הרביים  כל  של  הניגונים  את  [תאמר  נעמנען. 
דעם  פון   – תנועות  שלוש  יואל:  ר'  שלהם]  השמות 

בעש"ט דער מגיד און דער אלטער רבי.
הרבי: קיינער האט גארניט גהערט [אף אחד לא שמע] 
(ובאמרו זאת הצביע על הציבור וחייך חיוך רחב). ר' 
יואל חזר עוד פעם על הנ"ל והרבי אמר: זייט מכריז אז 
דער שווער האט איינגעפירט אז מ'זאל זאגן די ניגונים 
פון אלע רביים און דערביי זאגן זייערע נעמען. נו, זייט 
[תכריז  חייך)  (ושוב  חוזר  דער  דאך  זייט  איר  מכריז, 
שהשווער הנהיג שיאמרו את הניגונים של כל הרביים, 
וביחד עם זה לומר את שמותיהם. נו, תכריז אתה הרי 
ה'חוזר']. הרבי גם פנה לעבר הריל"ג ואמר ער איז דאך 
דער חוזר! ניין? [הוא הרי ה'חוזר' ,לא?] ושוב פנה לר' 
יואל: "זייט מכריז דארטן", ואז ר' יואל הכריז בקול רם 

שזוהי תקנה של הרבי מוהריי"צ נ"ע וכו'.
ואדה"ז.  הה"מ  להבעש"ט  תנועות  ג'  היו:  הניגונים 
לאדמו"ר  ה'קאפליע'  הזקן,  לאדמו"ר  אתה'  'א-לי 
האמצעי, 'ימין ה'' לאדמו"ר הצ"צ, 'לכתחילה אריבער' 
מהורש"ב,  לאדמו"ר  הכנה'  'ניגון  מהר"ש,  לאדמו"ר 
בחרתנו'  ו'אתה  מהוריי"צ  לאדמו"ר  ה'בינוני'  ניגון 

לכ"ק אדמו"ר שליט"א.
כ"ק  ישב  הניגונים  את  ששרו  העת  כל  במשך  כמעט 
מיוחדת  ובדביקות  עצומות  בעיניים  שליט"א  אדמו"ר 
ורק  לתאר,  שאי-אפשר  באור  הק'  פניו  כשמראה 
לבסוף ב'אתה בחרתנו' פנה אל הציבור ואמר 'לחיים' 
והיו  זמן  משך  ארכו  הניגונים  השירה.  את  עודד  וגם 
אלה דקות של דביקות והתעלות ביום מיוחד, במקום 

מיוחד בזמן מיוחד...
בסך הכול נמשכה ההתוועדות מעט יותר משעתיים.
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התקיעות דמעומד). הרב טננבוים בחר כמובן בשופר 
השופרות  את  בעצמו.  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  תקע  בו 
והלך  הלבנה  המשי  במטפחת  הרבי  עטף  שנותרו 

למקומו בעקבות שני ספרי התורה. 
את  והחזיר  לבימה  עלה  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
השופרות למקומם במגירת הסטנדר והמזכירים הניחו 
כעת  הסמוך.  השולחן  על  הספרים  ואת  החבילות  את 
לסיבוב  הציבור  לעבר  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הסתובב 
נוצרה  רגעים  לאותם  (ו'כנהוג'  כנהוג  הפנים'  'החזרת 

המולה מסוימת).
השירה,  את  שליט"א  הרבי  עודד  התפילה  במשך 
שליט"א.  הרבי  עמד  הש"ץ  בחזרת  ניכרים  ובחלקים 
שליט"א  הרבי  ירד  זכרונות  דסדר  התקיעות  אחרי 
מוכן  היה  (למטה  לכהנים  אותה  ופינה  מהבימה 
הביט  כהנים  ברכת  לפני  נוסף).  סטנדר  מועד  מבעוד 
לכאו"א  אמר  מהבימה  ירדו  וכאשר  הכהנים  לעבר 
התפילה  לסיום  לבימה  ועלה  וחזר  כח"  "יישר  מהם 
ואמירת התהלים (הרבי קרא מתוך התהילים ולא ממה 
פניו  היסב  האחרון  הקדיש  אחרי  במחזור).  שמודפס 
אל  כשפניו  שמע  קולות  הל'  ואת  הציבור  לעבר  הק' 
יצא  בחגך"  "ושמחת  בשירת  מלווה  וכשהוא  התוקע, 

כ"ק אדמו"ר שליט"א מבית הכנסת.
בערך  מנחה  לתפילת  נכנס  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
בשעה חמש. הרבי שליט"א ניגש ישר לתפילה ולא רמז 
"אבינו  בעת  אך  התפילה,  לפני  מלכנו"  "אבינו  לשיר 

מלכנו" שבסדר התפילה רמז הרבי 
שליט"א שישירו את הניגון.

יצא  התפילה  לאחר  דקות  כחמש 
ל"תשליך"  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 
מוגדל  דף-צילום  כשבידו  בחצר, 
הייתה  החצר  התשליך.  סדר  של 
מעטים  ורק  הציבור  לכלל  סגורה 
המחזה  פנימה.  הרבי  עם  נכנסו 
לתשליך  כשצעד  הרבי  של  הזה 
בצורה  'מלכות'דיק'  מאוד  היה 
אדמו"ר  כשכ"ק  בלתי-רגילה... 
פרץ  ל'תשליך'  צעד  שליט"א 
מסביב  שעמד  הקדוש  הקהל  כל 
אדמו"ר  כשכ"ק  אדירה  בשירה 
שליט"א מעודד בידו הק'. לתנועת 
עידוד מיוחדת זכה מר אלי עטיה, 

האדריכל של הבניה ב-770.
התשליך,  למקום  הגיעו  עם 
הסתובב הרבי שליט"א סביב ועצר כשפניו הק' למזרח 
(לכיוון שדרת קינגסטון. נראה היה שמחפש לראות את 
הדגים), אמר את סדר התשליך, קיפל את הדף והניחו 
וחזר  כנהוג  הציצית  שולי  את  ניער  הסרטוק,  בכיס 

לחדרו כשגם בדרך חזרה מעודד את השירה.
להיכנס  הציבור  כל  החל  עבר  שליט"א  שהרבי  אחרי 
נשים  אנשים  המוני  למקום  זרמו  ארוכה  ושעה  לחצר 

וטף. 
יום ב' דראש השנה

להלן, השינויים והחידושים העיקריים בסדרי התפילות 
והתקיעות ביחס ליום הראשון של החג:

בתפילות היום אמר הרבי שליט"א "קדיש" (על גיסתו 
הכהן  מענדל  מנחם  ר'  הרה"ח  ובעלה  שיינא  הרבנית 
אמירת  (אחרי  ערבית  תפילת  לפני  הי"ד).  הורנשטיין 
התפילה  לפני  דמקוואות.  פ"ז  משניות  אמר  תהלים) 
הורה לשיר "אבינו מלכנו". זו הייתה, יש לציין, הפעם 
מלכנו"  "אבינו  ששרו  השתא  השנה  בראש  היחידה 
לפני התפילה. ההכנות לתפילה נמשכו, אם כן, הפעם 

כמחצית השעה.
בלווית  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  נכנס  שחרית  לתפילת 
ואת  הספרים  את  שנשאו  קליין  והרב  גרונר  הרב 
דא"ח  עם  סידור  הספרים  בין  היה  והפעם  החבילות 

(סדור תפילות כל השנה). 
כ"ק  הוציא  תחילה  לתקיעות:  בהכנות  הק'  עבודתו 
את  הגדולה  הלבנה  המטפחת  מתוך  שליט"א  אדמו"ר 

בסיום חלוקת 'כוס של ברכה', אוחז בידו הק' את הגביע מכוסה בצלוחיתו 


