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הרב יוסף ישעי׳ ברוין שליט“א

בשיחת יום ב׳ דר״ה תשנ״ב נאמר: “יש לעורר ע“ד לימוד ההלכות 
בתפילה  שינויים  וכמה  כמה  ישנם  שבהם  אלו,  לימים  הצריכות 
וכמה מנהגים וכו׳ - שילמדו הלכות אלו . . כפי שמצינו לאחרונה, 
שמדפיסים בלוחות השנה כמה וכמה הלכות השייכות לאותו הזמן, 
להם  שאין  לאלו  בפרט  בזה  מיוחדת  שתועלת  הצריכות,  הלכות 
ספרים מאיזו סיבה שתהי׳, או שיש להם ואינם יודעים היכן לחפש 
ההלכות  את  בנקל  מוצאים   .  . אלו  בלוחות  העיון  שע״י  וכיו״ב, 
האמורות. ולכן דבר נכון ביותר הוא שכאו“א יעיין בלוחות הנ“ל, 
באופן שכל ההלכות דימים אלו יחקקו בזכרונו, מפני שלפעמים 
כשמתעוררת שאלה בזה נמצאים במעמד ומצב שאסור להפסיק 
ולשאול, או שאין את מי לשאול, ויתירה מזו - לפעמים אינו יודע 

כלל שצריך לשאול״.



ב

ול״מבצע  ל״הקהל״  השייכים  ענינים  הובאו  מקומות  בכמה 
הקהל״, בעיקר מקטעי שיחות קודש - מה ש״המלך הי׳ קורא״, על 

״בימה של עץ בעזרה״.

והוא ע״פ המבואר בכו״כ שיחות קודש שהענין ד״הקהל״ הוא 
לעורר  יש  הזדמנות  ושבכל  כולה,  השנה  בכל  גרמא  שהזמן  ענין 
אודות הענין ד״הקהל״ בכל האופניים האפשריים, ולקשר כל ענין 
וענין לצו השעה - ״הקהל״ )ו״מה שהוא עושה הוא אומר לישראל 

לעשות״ - בריבוי שיחות קודש(.

ולקבץ  להקהיל  שיש  נזכר  תשמ״ח(  שמח״ת  )שיחת  ובמק״א 
בנגלה  ד״הקהל״  הענינים  פרטי  נתבארו  שבהם  התורה  עניני 
בתורת  שנתבארה  כפי  התורה  בפנימיות   - ובמיוחד  דתורה, 
)בשיחת  נזכר  וכן  ה״.  ״ליראה את  בענינים המעוררים  החסידות, 
ש״פ משפטים תשמ״א( ע״ד לימוד ״הלכות הקהל״, בדוגמת הלכות 
המפורשים  המצוה  של  הרוחניות  ההלכות   - ובעניננו  בחג,  חג 

בתורת המוסר החסידות והקבלה.

במקורם,  הענינים  ללימוד  כלל  תחליף  משום  בכך  אין  כמובן 
ואגרות  בשיחות  והרי  אחדים,  קטעים  רק  כאן  שהובאו  ובפרט 
קודש בשנות הקהל כמעט שאפשר להמליץ ש״כל הספרים מלאים 

בדבר זה״. 

להרחבה בענין הקהל - ראה ״קובץ הקהל״ )י״ל ע״י ועד להפצת 
שיחות בשנת תשנ״ה(. ״קהל גדול״: אוצרות מצות הקהל )י״ל ז״ע 

)שילהי תשע״ה( מחדש ע״י ׳ממש׳ - מרכז ההפצה באה״ק(.

וראה גם ״אנציקלופדיא תלמודית״ ערך הקהל. ״הקהל״: קובץ 
למצות הקהל ובירור הלכותי׳ )רבינוביץ תאומים, ירושלים תש״ו. 
ע״י  )י״ל  אסופת מאמרים   - הקהל  מצות  הקהל״:  ״ספר  תשל״ג( 

מכון התורה והארץ, שילהי שנת השמיטה תשס״א(. 

*

“הלכתא  מענייני  תזכורות  כמה  נדפסו  דא,  בכגון  כרגיל 
למשיחא“, מתוך ציפי׳ ותשוקה לגאולה האמיתית והשלימה תיכף 
הנה״,  ישובו  גדול  ״קהל   - ל״הקהל״  שייך  זה  ]שגם  ממש,  ומיד 
שנתבאר  וכפי  בתורה״,  ״קורא   - דוד״  מבית  ״מלך   - כש״המלך״ 
גדול“ פ“ט[ שאז  בריבוי שיחות קודש, חלקם הועתקו בס׳ “קהל 
אפשר יהי׳ לקיימן כפשוטן להלכה למעשה מיוסד על הוראות כ“ק 

אד“ש בריבוי שיחות, ומהן:

“מדובר כמ“פ לאחרונה, אז לויט אלע סימנים שטייען מיר היינט 
אויף דעם שוועל פון דער גאולה, ווען “הנה זה )משיח( בא“, ותיכף 
ומיד רגע לאח“ז - כבר בא. דערפון איז אויך מובן בנוגע צו דער 
עבודה פון אידן וואס פאדערט זיך . . אז א אידן׳ס אויפפירונג אין 
אלע ענינים אין זיין טאג טעגלעכן לעבן אויך בזמן הזה תיכף ומיד 
פאר דער גאולה - איז מעין ובדוגמת דעם לעבן און הנהגה פון אידן 

לוח יומי, הלכה למעשה - תשרי תשע“ו, שנת הקהל



גיו“ל ע“י בית דין צדק דק“ק קראון הייטס

המיוחדת  די הדגשה  אויך  איז  דאס  ]וואס  ממש.  המשיח  בימות 
בתקופה האחרונה בהנוגע דעם לימוד פון “הלכתא למשיחא״, די 
נוגע צו דעם לעבן פון אידן בזמן הגאולה[״.  זיינען  וואס  הלכות 
)שיחת שמח“ת תשנ“ב - סה“ש תשנ“ב ע׳ 39. - חלק מההדגשות 

אינן במקור(.

זה  שענין   .  . להגאולה  והגעגועים  בהתשוקה  גם  “מוסיפים 
וביהמ“ק,  הגאולה  בעניני  התורה  בלימוד  ההוספה  ע“י  גם  נעשה 
בפועל  קיומם  יותר  עוד  ומזרז  אלו ממהר  בענינים  הלימוד  אשר, 
ממש, כך, שמהלימוד יוצאים תיכף ומיד לפגוש את משיח צדקנו, 
עם  הקשורות  הלכות  כמה  ללמוד  סיימו  שזה-עתה  לו  ואומרים 
נכללים  שיבוא“,  יום  בכל  לו  ש“אחכה  שכיון  לכך  נוסף  ביאתו! 
דהלכות  דינים  כו“כ  יום  בכל  ]לנשים[  להן“  הצריכות  ב“הלכות 
ובנות חב“ד, ספר השיחות תש“נ  לנשי  )משיחה  וכיו“ב.“  קרבנות 

כרך ב ע׳ 485(.

“דער אויבערשטער בעט זיך ביי אידן אז זיי זאלן זיך עוסק זיין 
)וואס  כו׳  עולה  בתורת  זיין  עוסק  זיך  ובכלל   .  . קרבנות“  ב“סדר 
דעם  ברענגען  וועט  דאס  און   - כו׳(  הקריב  כאילו  איז  דורכדעם 
כו׳  בונה המקדש  כו׳  - המלך המשיח  וכו׳ כפשוטו  עולה  הקריב 
בתורה  האמורה  מצותה  ככל  כו׳  קרבנות  מקריבין  כו׳  וחוזרין 
קרבנות  את  לפניך  נעשה  ושם   - וכנ“ל  ממש,  בימינו  במהרה 

חובותינו כו׳ כמצות רצונך.“ )לקוטי שיחות כרך יח ע׳ 341(.

*

מקורות להמובא בפנים ניתן למצוא בשולחן ערוך אדה״ז. מטה 
אפרים. קיצור שולחן ערוך. ספר המנהגים-חב״ד. לוח כולל חב״ד. 

שיחות מאמרים ואגרות קודש. ועוד ועוד.

*

הערה כללית: הזמנים שנכתבו כאן הם לשכונת קראון הייטס. 
כיון שאי אפשר לצמצם, וישנם כמה גורמים היכולים להשפיע על 
הדיוק בזה, לפיכך ראוי להקדים ]או לאחר, לפי הענין[ את הזמן 

במידת-מה - ולא לחכות לרגע האחרון.
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חודש אלול
610( נאמר: כאן  בשיחת ש“פ ראה תשמ“ח )סה“ש תשמ“ח ע׳ 
המקום לעורר ולזרז גם אודות ענינים מיוחדים של מעשה בפועל 

)נוסף על כל האמור לעיל( השייכים לחודש אלול:

א. להשתדל לברך )ולהתברך( איש את רעהו ואשה את רעותה 
ולכלל  בפרטיות  לכאו“א  לחברתה(,  וילדה  לחבירו,  ילד  הטף,  )וכן 
הן  ומתוקה,  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  בברכת  ישראל, 
ש“נוהגים  באחרונים  כמובא  בכתב,  והן  פנים,  אל  פנים  בע“פ, 
כשכותב אדם לחבירו אגרת שלומים מן ר“ח אלול עד יוה“כ רומז לו 
. . שהוא מעתיר עליו שיזכה בימי הדין הבאים לטובה להיות נכתב 
ובפרט  ישראל,  איש  של  ברכתו  אשר,  טובים“,  חיים  בספר  ונחתם 
בעת רצון, חודש הרחמים, כשהמלך בשדה כו׳ ומראה פנים שוחקות 
לכולם, וממלא בקשותיהם כו׳ - מוסיפה בברכתו של הקב“ה למלא 
בגשמיות  להם,  המצטרך  בכל  מישראל,  כאו“א  של  משאלותיהם 

וברוחניות גם יחד.

הזה  שבחודש  נוהגין  מעשה  אנשי  “יש  באחרונים  איתא  ב. 
ומזוזות  תפילין  ובוחן  בודק  להיות  מצוה  בדקדוקי  מפשפשים 
שלהם, וכל אשר ימצא שם בדק משאר מצוות, והוא מנהג טוב“ - 
שעל ידי זה יתוסף בברכת ה׳ בכלל, ובפרט בברכת כתיבה וחתימה 

טובה, לשנה טובה ומתוקה.

וכדאי ונכון ביותר שכל אחד ואחד ישתדל לפרסם זה )נוסף על 
הקיום בעצמו( בכל מקום שידו מגעת, בכל מקום ומקום, לכל אחינו 

בנ“י - שליט“א. 

יום ועש“ק, כ׳ אלול

בן  והעם לבני עדין  זמן עצי הכהנים  הלכתא למשיחא: בעשרים באלול, 
יהודה. בני עדין בן יהודה הן הן בני דוד בן יהודה דברי ר״י, ר״מ אומר הן הן 
בני יואב בן צרוי׳. )נתבאר בלקו״ש ח״ד ע׳ 1104 ואילך. ח״ט ע׳ 86 ואילך. 
על עשרים  בנדבת עצים בעשרים באלול  ע״ד המעלה   ,16 ושם בהערה 

באב(.

s אע“פ שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור חייב לקרות 
לעצמו בכל שבוע ושבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד 
תרגום. ונוהגין מטעם הידוע לגמור כל הפרשה שנים מקרא ואחד 
תרגום ערב שבת אחר חצות. ]ומצוה מן המובחר שישלים אותה 

קודם שיאכל בשבת שחרית, ועדיף לפני שחרית[.

s העברת הסדרה שמו“ת - פ׳ תבא.

s הדלקת נרות בשעה 7.05 )18 דקות לפני השקיעה(.
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ש“פ תבא, “שבת סליחות“, כ“א אלול 
הכנסת  בית  לחנוכת  שנים  וחמש  שבעים  יובל  מלאות  יום 
)“770“( בשנת  ובית המדרש המרכזי דליובאוויטש שבליובאוויטש 

ה׳ש“ת. 

לקראת יום מלאות יובל )50( שנים בתש“נ - י“ל )בקונטרס כ“א 
בסה“מ  ]נדפס  תשי“ד  דברים  שלשה  על  ד“ה  מאמר  תש“נ(  אלול 
זה שאמר כ“ק אדמו“ר  ד“ה  ביאור על  והוא  ע׳ שפג[,  מלוקט ח“ד 

מוהריי“צ נ“ע בחנוכת בית הכנסת הנ“ל. 

המשכנתא  תשלום  עם  )בקשר  תש“י  סיון  ר“ח  בשיחת 
)“מארגעדזש“( על רכישת בית רבינו(: כשנכנס כ“ק מו“ח אדמו“ר 
לביתו בפעם הראשונה ]יום ראשון, י“ט אלול ה׳ש“ת[, נכנס לביהכ“נ 
וביהמ“ד ואמר )סה“ש קיץ ה׳ש“ת ע׳ 175(: “יהי רצון אז די תפלות 
זאלן זיין מיט א פנימיות, און עס זאל זיך דאוונען מיט דעם אמת-
עבודה-פנימיותדיקן געשמאק“. ולכאורה: כשמדובר אודות קניית 
בית דירה - מה נוגע התפלות וכו׳? וההסברה בזה - משום שהבית 
הוא בית כללי עבור כלל ישראל, כי זה שנכנס לדור בבית זה הוא 
)תפלה  חיבור  מלשון  התפלה,  בענין  שהתעסקותה  כללית  נשמה 

מלשון התופל(, לחבר את כלל ישראל לאביהם שבשמים.

לביאור השם “שבת סליחות“ - ראה לקוטי שיחות חכ“ד ע׳ 647. 
שיחות שבת סליחות תשכ“ח. תשל“ד. תשמ“ה. תשמ“ח. ועוד.

מען  איז  טאג  יעדן  “מיט  נאמר:  תרצ“ד  הפסח  חג  בשיחת 
נעהנטער געווארען צו שבת סליחות. די חסידות פון שבת סליחות 
האט מען געהערט גאר מיט אן אנדער כוונת הלב. די שבת׳דיקע 
געשלאפען  ווייניקער  רוב  עפ“י  מען  האט  סליחות  ערב  פון  נאכט 
עס האט געהויבן פון בעט, מען האט ניט געהאט קיין רוה, און אין 
מקוה פלעגט מען גיין נאך איידער עס איז טאג געווארען. קומענדיג 
אין מקוה האט מען שוין געטראפען א היבשען עולם, אלע איילען. 
אויף אלעמען איז צו דערקענען, אז דער שבת איז אנדערש פון אלע 
זיך  ביי  און  סליחות.  פאר  שבת  איז  עס  יאר:  גאנץ  א  פון  שבתים 
אליין קלאפט אין קאפ און עס מישן זיך רעיונות און מחשבות. אין 
רעיון לויפט דורך דער שטורעמדיקער געשריי פון ולך ה׳ הצדקה און 
מעהרער דער דערהער פון ולנו בושת הפנים. מיט א צובראכענער 
די  איז  צי  אליין מבקר  זיך  איז  מען  און  טובל,  זיך  מען  איז  הארץ 
טבילה א אמת׳ע תשובה על העבר וקבלה על להבא, צי איז דאס 
פון  תהלים  אמירת  דער  בידו...  ושרץ  טובל  פון  פאל  קיין  ניט  ח“ו 
גאנץ  פון א  פון דעם תהלים  געווען אנדערש  אויך  איז  דעם שבת 
יאר... די סעודת ש“ק פון שבת סליחות - על שלחנו של הוד כ“ק 
אאמו“ר הרה“ק זצוקללה“ה נבג“מ זי“ע - איז אויך געווען אנדערש 

פון סעודות ש“ק דכל השנה, זי איז געווען א סך בקיצור׳דיקע. 

s סוף זמן קריאת שמע של שחרית: 9:38. 
פסוק  שקוראים  המנהג  תבוא.  פרשת  התורה  קריאת  s שחרית: 
ומעצמו  קורא  הבעל  עולה  לששי  יותר.  גבוה  בקול  “השקיפה“ 
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ובברכה )לפני׳ ולאחרי׳(. התוכחה קוראים בקול נמוך יותר, אבל 
באופן שהציבור ישמעו כדבעי.

s הפטרה: קומי אורי.
s מנחה: קריאת התורה פ׳ נצבים. בעליית ״ישראל״ נוהגים להגבי׳ 

את הקול בפסוק האחרון )“הנסתרות״(. 

בנוגע  ]בכו“כ שיחות שקו“ט  ג-ד.  s צדקתך. פרקי אבות פרקים 
לאמירת “כל ישראל“ ו“ר׳ חנניא בן עקשיא“ פ“א או ב“פ - ראה 
סה“ש תש“נ ח“ב ע׳ 681 הע׳ 104. סה“ש תנש“א ע׳ 797 הע׳ 15. 
נצו“י  תשמ“ה.  תצא  כי  תשמ“א.  תצא  כי  ש“פ  שיחת  גם  וראה 

תשמ“ו. כי תבוא תשמ“ז. נצו“י תשמ“ז. כי תצא תשמ“ט[. 

מוצאי שבת קודש
s מוצאי שבת קודש בשעה 8:04.

s מלוה מלכה - סעודתא דדוד מלכא משיחא.
בשיחת ש“פ נצו“י תשמ“ג: סיפר כ“ק מו“ח אדמו“ר שפעם הלכו 
לאמירת ה“סליחות“ “וואקלדיקערהייד“… ובפשטות: מכיון שביום 
ח“י  ]ובשיחת  “משקה“  ולקחו  חסידית  התוועדות  היתה  השבת 
אלול תשמ“א: לאחרי שביום השבת שמעו מאמר חסידות מהרבי[ 
- פעל הדבר על הראש, וכתוצאה מכך גם על הרגל, שהלכו לאמירת 
הסליחות “וואקעלדיק“! ]ובשיחת ש“פ נצו“י תשמ“ב נתבאר מצד 
הענין דשבת שלפני ר“ה, שנפעל הענין ד“שוש אשיש בה׳“, בדוגמת 
השמחה ד“זמן שמחתנו״. וראה בשיחת ח“י אלול תשמ“א - המקור 

בגמרא. וראה להלן - ליל ערב ר“ה[. 

בשיחות שבת סליחות תשל“ד נאמר שכדאי שבשעה שאומרים 
לימוד  ג“כ  זה  יחד עם  יהי׳  זה ענין של תפלה,  סליחות, שסליחות 
בענין בתורה, ורצוי שיהי׳ קודם סליחות, כי לאחר סליחות זה קשור 
בטרחא דצבורא. ועד“ז בנוגע לנתינת צדקה, שבנוגע לנתינת צדקה 
ואפשר לאחר  בוודאי לתת.  בלילה, הרי עכ“פ לאחר חצות אפשר 
לאחר  צדקה  לתת  ג“כ  שיוכלו  כדי  דקות  כמה  הסליחות  אמירת 
חצות לפני סליחות. ובנוגע לתורה אפשר לעשות זאת קודם חצות. 
ועד“ז בשאר הימים של סליחות ג“כ. ובנוגע לענין שבתורה, כדאי 
לזה את המעלה  יש  להלכה, שאז  ג“כ מסקנא  בו  ענין שיש  שיהי׳ 
הצדקה מאדה“ז שמודפס  ה׳  לך  וישנו המאמר  הלכות.  לימוד  של 
וגם ענין בתושבע“פ,  בתחילת הסליחות, שיש שם ענין בתושב“כ, 
וכמו“כ ענין של מסקנא להלכה. וכדאי שיפרסמו את זה בכל מקום 
שאפשר, שלפני סליחות ילמדו ענין בתורה ויתנו צדקה. ולכן כדאי 
בנוגע  ובקיצור  וסיומו.  תחילתו  את  ועכ“פ  המאמר  את  שילמדו 
לפועל: שקודם סליחות ילמדו ענין בתורה בהלכה, וקודם לזה יתנו 
צדקה, כדי שיפעל בהבנה והשגה שבלימוד וכן בתפלה שלאח“ז, ואז 
הוא פועל את בקשת הסליחות וההמשכה שלאח“ז ]עיי“ש בפנים 

בארוכה[.
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s סליחות הא׳ - מתחילין אחר ובסמוך לחצות לילה. והטעם לכך, 
מפני שאומרים במוצאי מנוחה. ואין אומרים סליחות וי“ג מידות 

קודם חצות לילה. 

s ב-770 - סליחות בשעה 1.

s בסליחות: הש“ץ מתעטף בטלית )בלא ברכה(. וגם ש“ץ שהוא 
בגמרא  ואיתא  מדות,  י“ג  אז  שאומרים  מפני  כן,  עושה  בחור 

שנתעטף הקב“ה בטלית כשליח ציבור.

s המנהג שאומרים סליחות לבושים בבגדי שבת. 

s טוב לעמוד בשעת אמירת הסליחות, ומי שקשה לו יעמוד עכ”פ 
בשעת אמירת א-ל מלך יושב, י”ג מדות, ובשעת אמירת הווידוים. 

יום ראשון פרשת נצבים, כ“ב אלול
הסימן “פתב“ג המלך“, שכשר“ה חל ביום ב׳ או ג׳ )“ב“ג המלך“( 
בארוכה  נת׳   - לשתים  וילך“(  )“פת  וילך  נצבים  פרשיות  מחלקים 
תשמ״ה.  תבא  ש״פ  שיחת  גם  וראה  ואילך.   12 ע׳  תשנ“ב  בסה“ש 

שיחות צום גדלי׳, שמח״ת ושבת בראשית תשמ״ו. 

פניני הקהל. בשיחת ש“פ תבוא, ח“י אלול תשל“ג )נדפס בלקוטי שיחות 
חי“ד ע׳ 262(: מאחר שהשנה הבע“ל היא שנת הקהל, בה נאמר “הקהל 
ובפרט  אלול  שבימי  ונכון  טוב  דבר  הנה  והטף“,  והנשים  האנשים  את 
בימי הסליחות יארגנו “הקהל“ לילדי ישראל דהיינו לאסוף ילדים קטנים 
)“טף“( בין בנים ובין בנות, ועאכו“כ אלו שגדולים מטף, ולהסבירם המשל 
המובא בלקו“ת שבחדש אלול הקב“ה הוא כמשל מלך שקודם בואו לעיר 

יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה וכו׳. 

]וראה בהמשך השיחה שם פרטי התוכנית דהכינוס. וראה עוד במכתב 
מתאריך “בתר שבתא דח“י אלול, שנת השבע התשל“ג“, ל“כבוד עסקי 
החינוך הכשר אשר בכל אתר ואתר“ )לקו“ש שם ע׳ 265( עוד פרטים הן 

בקשר לכללות ההוראה והן בקשר לאופני ופרטי הכינוס[.

ואילך(: הצעה   310 ע׳  )נדפסה בלקו“ש חכ“ד  י“ד אלול, תש“מ  בשיחת 
ב“חוט  ויתעסקו  לילדים,  כינוסים  ג׳  לעשות  ל“הקהל“,  בקשר  ובקשה, 
המשולש“, תורה תפלה וצדקה לילדים, לפני ראש השנה, במשך עשי“ת, 

ובימי חול המועד סוכות. 

 יום שני, כ“ג אלול
יארצייט “זקני הרה“ג הרה“ח וכו׳ ר׳ מאיר שלמה הלוי ינובסקי 
)מהיושבים אצל אדמו“ר מהר“ש ורבה של ניקאלאייעב(“ - סה“ש 
83. וראה שיחת ש“פ נצו“י, כ“ג אלול,  713 הערה  תשמ“ט ח“ב ע׳ 

תשמ“ו. תשמ“ט.
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לאמרו  )ואפשר  הבוקר  באשמורת  ואילך  שני  מיום  סליחות    s
“משיכיר”  זמן  לפני  סליחות  אומרים  ]באם  לאחר חצות(.  בלילה 

יתעטף הש”ץ בטלית ללא ברכה[.

s צריך להיות זהיר לומר ברכות השחר ולפחות ברכת התורה לפני 
סליחות.

s האומר סליחות ביחיד, אינו אומר י”ג מדות.

פניני הקהל. בכמה שיחות ואגרות קודש נזכר ע“ד ההכנות לשנת הקהל 
להתחיל  יש  תשמ“ז:  באב  ט“ו  בשיחת  ומהם,  השמיטה.  שנת  בסיום 
כבר בהכנות לשנת הקהל - כדי שהענין ד“הקהל“ יהי׳ באמיתיות ובכל 
ה“שטורעם“. וההכנה לזה - מעין ודוגמת זה - להקהיל קהילות ברבים, 
“ברוב עם“ )ענין של התוועדות( לשם התחזקות והוספה בלימוד התורה 
)ולימוד מביא לידי מעשה - תוספת הידור בקיום המצוות(. ]ועד“ז בכ“מ. 
)סה“ש תשמ“ז ח“ב([.  י“ט סיון תשמ“ז בסופה  ג׳,  יום  גם שיחת  וראה 
וראה גם מכתב כללי ערב ח“י אלול ה׳תש“מ - נדפס בלקו“ש חי“ט ע׳ 611 

ואילך - בקשר עם ההכנות לשנת הקהל. 

ובכמה מקומות נתבאר הקשר והשייכות )והחילוק( בין שמיטה והקהל, 
 200 וההכנה להקהל בכוח )וע“י( שנת השמיטה - ראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 
תשמ“ז.  נצבים  אתם  ד“ה  ה׳תשמ“ז.  מרחשון  ר“ח  כללי  מכתב  ואילך. 
וראה  ועוד.  ה׳תשי“ג.  השואבה,  בית  שמחת  סוכות,  דחוה“מ  ג׳  שיחת 
רשימה מהתוועדות שמחת ביה״ש תרצ״ב. וראה גם בהמובא בס׳ “קהל 

גדול“ פ“ה. וש“נ. 

יום שלישי, כ“ד אלול, ג׳ דסליחות 
קודש  באגרות  גם  )נדפס  אלול תש“י  ח“י  לקונטרס  דבר  בפתח 
ח“ג ע׳ תלב(: “פרשת יום ג׳ דסליחות סיפר כ“ק מו“ח אדמו“ר הכ“מ 
הזקן  אדמו“ר  כ“ק  להוד  והמיועד  המוגבל  יום  “הוא  זה  יום  אשר 
האמצעי,  אדמו“ר  כ“ק  הוד  המיוחד  בנו  לפני  רק  לאמר  לדורותיו 
לפניו,  גם  אמר  עשר  כבן  צ“צ  הרה“ק  אאזמו“ר  כ“ק  הוד  וכשהי׳ 
מאמר חסידות ביחידות ויצו עליו אשר איש לא ידע מזה. והוד כ“ק 
אאזמו“ר הרה“ק צ“צ הי׳ אומר ביום ג׳ דסליחות מאמר של הוד כ“ק 
אדמו“ר הזקן לפני הוד כ“ק אאזמו“ר מוהר“ש, ויצו עליו אשר איש 
דרוש  אומר  הי׳  מוהר“ש  הרה“ק  כ“ק אאזמו“ר  והוד  מזה.  ידע  לא 
ביום ג׳ דסליחות לפני הוד כ“ק אאמו“ר הרה“ק. וביום ג׳ דסליחות 
תרנ“ה הואיל הוד כ“ק אאמו“ר הרה“ק לאמר לפני דרוש זה ויצוני 
על הסוד עד הזמן שיצוה לגלות“. . . שנים רבות הי׳ ענין חי אלול 
וענין ג׳ דסליחות בהעלם, ועכשיו ניתנה רשות לגלות, ופירסמם כ“ק 
מו“ח אדמו“ר הכ“מ בכל קצוי תבל. ואף דלכאורה וכי אכשור דרא, 
אלא שהיא הנותנת, מפני ההעלמות וההסתרים דעקבתא דמשיחא 
שגדלו ביותר “פותחים גם את האוצרות דהון יקר שהי׳ כמוס וחתום 

מעין כל רואה“ עד עתה.“
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בשיחת כ“ו אלול תשמ“ט נאמר: ידוע שכ“ק מו“ח אדמו“ר נשיא 
דורנו גילה שיום השלישי דסליחות הוא יום מיוחד - דבר שלא הי׳ 
ידוע לפני זמנו. ולהעיר, שכ“ק מו“ח אדמו“ר נשיא דורנו לא אמר 
הטעם על יחודו של יום זה. ובמילא, יכול כל חד לפום שיעורא דילי׳ 
והעיקר  דסליחות תשמ“ח[.  ג׳  ]וראה בשיחת  בזה.  לחפש הסברה 
הוא שכאו”א יוסיף עוד ענין של לימוד, עוד ענין של הנהגה טובה 
התורה,  ופנימיות  ומצוותי’,  תורה  של  בענין  הוספה  וכל  )וכיו”ב(, 

הו”ע של אמת, ואמת לאמיתו.

ובשיחת ג׳ סליחות תנש“א: ידוע שיום זה )כפי שראו( הי׳ אצל 
מאמרי  לומר  הקבועים  מהימים  אדמו“ר  מו“ח  כ“ק  דורנו  נשיא 
מו“ח  כ“ק  של  מאמרים  וכמה  שכמה  שרואים  וכפי  ברבים,  דא“ח 
אדמו“ר מיום זה כבר נדפסו ונתפרסמו, ומכיון שכל ענין מזכירים 
יום  בקשר למעשה בפועל - הרי מהנכון שבמשך המעת לעת של 
פנים חלק מא׳ המאמרים, איש כחפצו,  כל  על  ילמדו  דסליחות  ג׳ 

“במקום שלבו חפץ“, שהרי ישנם ריבוי מאמרים דיום זה. 

בלילה  )עוד  לערוך  גם  יחליטו  “ובודאי  השיחה:  בהמשך  ושם 
דוקא  תהי׳  וההתוועדות  פארבריינגען“,  שטורעמדיקן  “א  זה( 
בשמחה גדולה, ועד למעמד ומצב דעד דלא ידע )עכ“פ אצל אחד 
יוציא בזה את כל המשתתפים( - אם כי עם  מהמתוועדים( והוא 
ניט  )“ס׳איז דאך פארט  זה פורים  כו׳, שהרי סוף סוף אין  הגבלות 
פורים“(... אבל אעפ“כ, הרי פורים קשור עם יום הכפורים )“כפורים“(, 
סיום וחותם עשרת ימי תשובה, ובמילא קשור גם לתחלתם - ראש 

השנה, כולל גם ימי הסליחות“.

יום רביעי, כ“ה אלול
בלקוטי שיחות חט“ז ע׳ 488 הערה 54: ועפ“ז יומתק מה שסיפר 
אלול  בכ“ה  לומדים  היו  הראשונים  שחסידים  אדמו“ר  מו“ח  כ“ק 
פרשת בראשית עד “יום אחד“; כ“ו אלול - “יום שני“ וכו׳ ]ובשוה“ג: 
ראה גם סי׳ יעב“ץ דיני חודש אלול אות כב.[: התכוונו בכך להביא 

תוכן של עבודה גם בהענינים של “בראשית ברא גו“ )אתעדל“ע(.

במכתב כללי מיום כ“ה אלול תשמ“ז נתבאר שהחילוק בין  פניני הקהל. 
השמיטה לשנת  בין שנת  בדוגמת החילוק  הוא  וראש השנה  אלול  כ“ה 

הקהל, עיי“ש באורך. 

יום הנקבע ליארצייט הוו“ח ר׳ דוב בער הי“ד שניאורסאהן )נרצח 
ע“י שלטון הנאצי בשלהי תש“א(.

יום חמישי, כ“ו אלול
בספר השיחות קיץ ה׳ש“ת ע׳ 10: איך געדענק דאס פון זיך אליין. 
אזעלכע  בייגעווען  בין  יאר,   8 גאנצן  אין  זייענדיק  אלט  איך,  ווען 
פאר אלול׳דיקע פארבריינגענס, וואס האט אויף מיר געווירקט אויף 
אנקומען  דעם  מיט  לעבן.  קינדער  מיין  אין  אויפירונג  בעסערער 
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פארשטארקט  מער  און  מער  אלץ  זיך  האט  טעג  סליחות  די  פון 
די ערנסטע שטימונג און עס האבן זיך אנגעהויבן אנרוקן די ימים 

נוראים.

ועש“ק פרשת נצבים, ז“ך אלול
במגן אברהם )סתקפ“א סק“ט(: כתוב בשל“ה מסכת ראש השנה, 
ימים קודם מכל  ג׳  צריכים להפריש עצמם  והתוקע  ציבור  השליח 
דבר המביא לידי טומאה וילמדו הכוונות מהתפלות והתקיעות והוא 

מהזוהר.

s העברת הסדרה שמו“ת - פ׳ נצבים. 
s הדלקת נרות בשעה 6:53 )18 דקות לפני השקיעה(. 

ש“פ נצבים כ“ח אלול, “שבת סליחות“
ראה סה“ש תשנ“ב ע׳ 24 הע׳ 136 )ועוד( בהמעלה דשתי שבתות 

דסליחות. 

ע״ד הקביעות דשבת מברכים ביום כ״ח אלול וההוראה מזה - 
ראה שיחת ש״פ נצבים תשמ״ה. 

s אמירת כל התהלים בבוקר השכם ]ראה בקובץ מכתבים שבסו“ס 
להתוועדות  בנוגע  )וגם  ונת׳   .5 בהערה  יצחק,  יוסף  אהל  תהלים 

כבכל שבת מברכים( בלקו“ש ח“ט ע׳ 184 הע׳ 8. ועוד[. 

s סוף זמן קריאת שמע: 9:40. 
משבעה  )האחרונה  אשיש  שוש  הפטרה:  התורה.  s קריאת 

דנחמתא(.

ברכת החודש )לערבב השטן שלא ידע יום שהוא  s אין אומרים 
ר“ה, כיון שלא קדשוהו. ונת׳ בארוכה בלקו“ש חכ“ד ע׳ 222 ואילך. 
כ“ה אלול, מה שסיפר אדה“ז ששמע מהה“מ בשם  יום“  וב“היום 
לקו“ש  ראה   - בכ“מ  ונתבאר  מברכו.  בעצמו  הבעש“ט, שהקב“ה 
ח“ד ע׳ 1139 ואילך. ח“ט ע׳ 184 ואילך. חכ“ט ע׳ 173 ואילך. ועוד. 
וראה  ר“ה.  בהתוועדות בשבת שלפני  קודש  שיחות  בכו“כ  ועד“ז 
לקו“ש ח“כ ע׳ 55 הע׳ ד“ה המשובע - תיקון הלשון ב“היום יום“(.

s מולד תשרי יום א׳ )אחה״צ( שעה 5:07, 9 חלקים.
s אומרים אב הרחמים.

s יום התוועדות כבכל שבת מברכים. 

s מנחה - קריאת התורה )פ׳ וילך(. צדקתך. פרקי אבות פרקים ה-ו 
)סיום מסכת אבות בפעם החמישית(. 

שבת  מיוחדים:  ימים  ג׳  של  המשך  זו,  בשנה  הקביעות  מעלת 
קודש, ערב ראש השנה ביום ראשון, ור“ה ביום השני - נת׳ בשיחת 
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ער“ה ה׳תשנ“ב )סה“ש תשנ“ב ע׳ 8 ואילך. ועיי“ע שם ע׳ 12 ואילך(.

מוצאי שבת קודש, ליל ערב ראש השנה )״זכור ברית״(
s מוצאי שבת קודש בשעה 7:52.

יום הולדת של כ“ק אדמו“ר הצמח-צדק. 

s אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש.
ספר השיחות קיץ ה׳ש“ת ע׳ 10: די זכור ברית נאכט איז געווען 
די וואך נאכט פון ימים נוראים. פון מיין זעקסטן לעבנס יאר געדענק 
איך ניט אז מען זאל אין דער ערב ראש השנה נאכט גיין שלאפן ווי 
אין א געווענלעכער נאכט. יעדער איינער אויף זיין שטייגער האט 
פירט  וואס  השנה  ראש  ערב  אנקומענדן  דעם  צו  געווען  מכין  זיך 

אריין אין די ימי דין ומשפט.

השנה  דראש  א׳  בליל  גם  הרי  החסידים,  תרצ“ד:  אלול  בר“ד 
אחרי  וג“כ  קוארטירען,  די  אף  מעהר   - ריקוד  א  גיין  מען  פלעגט 
סליחות. וקרה ג“כ שלזכור ברית האט מען זיך געשאקעלט אף די 
פיס ]לאחרי שהתוועדו כל הלילה, ראה גם שיחות ח“י אלול תשי“א. 

ש“פ נצו“י תשי“ג. נצו“י תשט“ז[.

s  מרבים בסליחות. אומרים תחנון ]“ויאמר דוד אל גד“[ בסליחות 
גם לאחרי שהאיר היום.

בטעם קריאת השם “זכור ברית“, אף שלמנהגנו אין אומרים פיוט 
הנ“ל - ראה שיחת ערב ר“ה תשכ“ג.

בקשר לסליחות דהיום, סיום שנת השמיטה, יש להעיר מסה“ש 
תש“נ )ח“ב ע׳ 724 הערה ד“ה תשמ“ט - “תשמט ידיך“(: ״ל׳ הכתוב 
)ראה טו, ג(“ ואשר יהי׳ לך את אחיך תשמט ידיך“, כמשנ“ת כמ“פ 
גם  )ראה  דבנ“י  כל החובות  )“אחיך“( משמט  בזה, שהקב“ה  הרמז 
ע“ד  גם  ]וראה  השנה(.“  ראש  דערב  בסליחות  עוררה“  “אנא  פיוט 
פיוט הנ“ל בסה“ש תשמ“ט ח“ב ע׳ 441 הערה 67. סה“ש תש“נ ח“א 

ע׳ 2 הערה 18[.

יום ראשון, ערב ראש השנה )“זכור ברית“(
s  שחרית - אין אומרים: תחנון, למנצח יענך, תפלה לדוד.

s  אין תוקעין בשופר )כל היום(. ]ולהתלמד בצינעא ובחדר סגור 
- ראה מג“א סתקפ“א סקי“ד ובפמ“ג שם. השלמה לשו“ע אדה“ז 

סתקפ“א בסופו[.

s  התרת נדרים קודם חצות. מן הדין - בשלשה, וטוב שיהא עדה 
בעמידה,  אומר  נדרו  להתיר  שהמבקש  נהוג  )בעשרה(.  שלימה 
והמתירים - בישיבה. מי שאינו מבין, יאמר בשפה שמבין. )בנוגע 
המנהג  נתפשט  לא   - נדר  שנדריו  לאיש  וסמוך  המופלא  לקטן 
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אינו  הסל״א  שמופלא  כיון  המנהג:  בטעם  נדרים.  התרת  שיעשו 
ריטב״א  וראה  ה״ד.  פי״א  נדרים  )רמב״ם  מה״ת  יחל  בבל  מוזהר 
נדה מו, ב ד״ה מר. מאירי שם. וראה גם משל״מ מאכ״א פי״ז הכ״ז. 
ועוד(, ולכמה דעות א״י להתיר נדרו, לא הנהיגו התרת נדרים בכדי 
שלא ירגילו עצמם בנדרים )ע״פ רמ״א יו״ד סרל״ג ס״א. וע״ד מש״א 
בנדרים כג, ב בנוגע למסירת מודעא דלא למידרשי׳ בפירקא שלא 

ינהגו ק״ר(. וראה שו״ת דברי משה סס״ו עד״ז(. 

אותם, שאז  זוכרים  לנדרים שלא  רק  מועילה  זו  נדרים  s  התרת 
סומכים על זה בדיעבד )דה“ח הל׳ התרת נדרים בער“ה. אלף המגן 

למט“א סתקפ“א ס“ק קא. ועוד(. 

 - לבוא  העתידים  הנדרים  על  המודעה  מסירת  נוסח  לגבי  s  גם 
נכתב בשו“ע )יו“ד סרי“א ס“א( שסומכים על זה רק בצורך גדול. 
אבל סתם נדרים שנדר במהלך השנה וזוכרם, וכן מי שנהג במנהג 
טוב ודעתו לנהוג כן לעולם, או מי שנהג באיזה מנהג טוב שלושה 
פעמים, ולא התנה שיהי׳ בל“נ )שו“ע אדה“ז סתס“ח סי“ז( - חייב 
לקיים את נדרו )שו“ע יו“ד סרי“ד(. לכן חשוב מאוד לומר “בלי נדר“ 

כאשר מקבלים על עצמם הנהגה טובה וכדומה. 

s  מי שרואה שאינו יכול להמשיך לקיים נדר או מנהג טוב שהתחיל 
לנהוג כן - צריך ללכת ל“בית דין“ שיודעים הלכות נדרים )וראה 
שו“ת צמח צדק יו“ד סקפ“ט(. לאחר שיפרט לפני הרב את הנדר 
והסיבה שבשבילה נדר )שו“ע יו“ד סרכ“ח סי“ד(, הרב יוכל לצרף 

עוד שנים אחרים )סתם אנשים( להתיר את נדרו.

פרוזבול: 
שמטת כספים בשביעית נוהגת בזמן הזה מדברי סופרים בארץ 
זה  את  זה  מלהלוות  העם  שנמנעו  חכמים  וכשראו  לארץ.  ובחוץ 
ועוברים על מה שכתוב בתורה, עמדו חכמים ותיקנו פרוזבול, דהיינו 
שימסור המלוה את חובו לבית דין, שאומר להם לפני השמטה הריני 
הללו  דברים  וכשאומר  שארצה.  זמן  כל  שאגבנו  חובי  לכם  מוסר 
עשאום חכמים כאילו מסר שטרו לבית דין והמוסר שטרו לבית דין 
לפני השמטה ואומר להם אתם גבו לי חובי אין שביעית משמטת מן 
התורה. וכל ירא שמים יחמיר לעצמו ]ולהעיר,שכיון שהובא בשו“ע 
צריך  כן  מזו  ויתירה  מישראל,  לכאו“א  ששייך  הוכחה  ה“ז  אדה“ז, 
לעשות לכתחילה[, לעשות פרוזבול, שהוא דבר שאין בו הפסד וקל 
לתקן לקבץ שלשה אנשים כשרים שהם בית דין ולומר להם הריני 

מוסר לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה.

זמן הפרוזבול הוא לכתחלה בסוף הששית לפני ראש השנה של 
שביעית. ומכל מקום ראוי לעשות גם בסוף שביעית או למי ששכח, 
עכ״פ  פרוזבול  שיעשו״  ״בכדי  שיתפרסם  ״כדאי  לפרסם.  ומצוה 
בקשר  ספר  למחבר  )מענה  שביעית״״  דמוצאי  ר״ה  ״עד  כבדיעבד 
לשמיטת כספים - כ״ג מנ״א תשמ״ז(. היות ועלול לקרות שישכח 
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מכך, הרי הטוב ביותר וכדאי שיערוך את הפרוזבול מיד אחר התרת 
נדרים, שבאותה שעה מזומנים לפניו בלאו הכי “ג׳ אנשים כשרים“ 
המהווים בי“ד, ויכול לומר בפניהם את נוסח הפרוזבול “הריני מוסר 

לכם כל חובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה“.

המחובר  דבר  )או  קרקע  יש  כן  אם  אלא  מועיל  פרוזבול  אין 
לקרקע( כל שהוא ללוה. )וראה הפרטים בזה בשו“ע אדה“ז הלכות 

הלואה סל“ה ואילך(. 

י“א  משלהן[.  כסף  להן  ]שיש  בנשים  גם  נוהגת  כספים  שמטת 
שגם בקטנים וקטנות שיש להם חשבון בנק אישי )שפתחו הוריהם 
בנות(,  )וכן  נשואות  נשים  כספים.  שמטת  נוהג  וכו׳(  עבוריהם 
להן  ויודיע  פרוזבול,  עבורן  לעשות  יכולים  אבותיהן(  )וכן  בעליהן 
אינה  וגם  כשרים,  אנשים  שלשה  לקבץ  יכולה  אינה  באם  כך.  על 
יכולה לעשות שליח כנ“ל, ניתן לעשות פרוזבול בכתב לבית הדין. 
]וראה בלקוטי שיחות חכ“ד ע׳ 316 ע“ד המעלה שב“עשיית ]שטר[ 
פרוזבול כנ“ל )לגבי אמירת נוסח הפרוזבול לפני ג׳ אנשים(“, כנ“ל[. 
בפ“ע.  נדפס  בשכונה,  הדין  לבית  חובות  למסירת  השטר  נוסח 
ואפשר להניחו  דין קודם ראש השנה,  יש למסור לבית  את השטר 
בתיבת הדואר שבדלת משרד הבד“צ, 390A קינגסטאן )בין קראון 
 למאנטגאמערי(, או לשולחו בפאקס: 718-773-0186, או באימייל:

 .shtarpruzbul@gmail.com 

זיי  אז  זיכער  זיינען  וואס  די  אפילו  שם:  חכ“ד  שיחות  בלקוטי 
האבן ניט קיין חובות וואס זיי דארפן איבערגעבן צו ב“ד .. . איז אזוי 
ווי ס׳איז דאך דא די חביבות פון אן ענין של דברי סופרים - בנדו“ד 
תקנת פרוזבול . . און ס׳איז דא די חביבות אין דעם וואס ער ווייזט 
אז ער איז הולך בדרכיו און ער איז מקיים דעם פס“ד פון דעם אלטן 
. איז כדאי אז מ׳זאל )האבן א חוב, כדי אז מ׳זאל קענען(   . רבי׳ן 

מקיים זיין דעם ענין פון פרוזבול“.

שמטת כספים ברוחניות, והשייכות לר“ה - ראה שיחת ש“פ ראה 
תשי“ב. כ“ד אלול תשכ“ה. ובהמשך לזה, בערב ראש השנה תשכ“ו 
אדמו“ר  כ“ק  אמר  הפרוזבול,  נוסח  ואמירת  נדרים  התרת  )לאחרי 
לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  דהמתירין:(  שלימה  לעדה  שליט“א 
למטה,  פרוזבול  שעשו  כיון  שחוק(:  )בבת  והוסיף  ומתוקה.  טובה 

שוב לא יהי׳ פרוזבול למעלה.

פרוזבול בסוף שנה שביעית: 

ד׳ תשרי  )מתאריך  דלקמן  נדפס מכתב   )256 ע׳  )חי“ב  בלקו“ש 
שביעית  שנה  ערב  פרוזבול  כשעושין  השאלה,  על  במענה  תשי“ט, 
דין ההלואות של שנת  כדעת אדה“ז )שו“ע הל׳ הלואה סל“ו( מה 

השביעית?(: 

הזמן  )באם  משמטת  שביעית  אין   - לפרעון  זמן  שקבעו  אלו 
באמצע השנה - ה“ז תנאי מפורש ע“מ שלא ישמיט, כשו“ע אדה“ז 
יום לפני סוף שנת  יותר משלשים  ולוה  זמן  סל“ה( ושבלי קביעות 
 - והטור  הרא“ש  לדעת  וצל“ע  בז׳.  פרוזבול  יעשה   - השמיטה 

הלוואות אלו מאי תקנתן, כיון שלדידהו אין כותבין פרוזבול בז׳.
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יום, בשנת תשמ“ז: מעורר  בשלשלת היחס בהקדמת לוח היום 
שיאמרו נוסח הפרוזבול גם בסיום שנה השביעית. ]וכן בלוח כולל 

חב“ד נמצא ע״ד פרוזבול[.

מעשה רב: 

נדרים( אמר:  וסדר התרת  )לאחר תפלת שחרית  בשנת תשי“ב 
גם  לומר  - צריכים  כיון שעומדים אנו בסיומה של שנת השמיטה 
לכם  מוסר  “הריני  הזקן:  רבינו  בשו“ע  הפרוזבול שהובא  נוסח  את 
כל החובות שיש לי שאגבה אותם כל זמן שארצה“. ]כ“ק אדמו“ר 
סיים  שליט“א  אדמו“ר  כ“ק  באידיש[.  הנוסח  את  אמר  שליט“א 

בברכה ] נוסח הברכה - חסר[. 

היתה  זו  שנה  אמר:  כללי(  הפ“נ  קריאת  )לאחר  תשי“ט  בשנת 
גם שנת השמיטה. והנה, אף שלדעת אדמו“ר הזקן “זמן הפרוזבול 
עשו  ובודאי  שביעית“  של  ר“ה  לפני  הששית  בסוף  לכתחילה  הוא 
)וסיים  חובות.  עוד  ניתוספו  השביעית  השנה  במשך  הרי  מ“מ,  כן, 
כ“ק אדמו“ר שליט“א:( בודאי ישנו כאן בית דין כשר - ואמר נוסח 
אמר:(  )ואח“כ  כו׳“.  מוסר  הריני  אדה“ז(:  שו“ע  )מתוך  הפרוזבול 
הצטרכותם  כל  להם  ויתן  ישראל,  עמו  חובות  כל  ימחול  השי“ת 
והרחבה.  הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו  וברוחניות,  בגשמיות 

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. 

ובאים  היות  אמר:  נדרים(  התרת  סדר  )לאחר  תשמ“ז  בשנת 
ידי חובת הדעה שצריכים לעשות  אנו משנת השמטה, לכן לצאת 
פרוזזבול בסוף שנה השביעית נעשה עכשיו עוד פעם. וכ“ק אד“ש 
אמר נוסח הפרוזבול. לאחר מכן בירך ברכה קצרה ועלה לחדרו הק׳. 

]בשנים תשכ“ו, תשל“ג, ותש“מ - לא אמר[. 

בשולי מכתב הבד“צ מיום ועש“ק תולדות כ“ח  להסיר מכשול: 
אשתקד  שנכשלו  לאלו  להודיע  שנכון  התפרסם  ה׳תשע“ה  חשון 
שמות,  ג׳  ברמאות  בו  )שנדפסו  מזוייף  שטר  על  פרוזבול  בכתיבת 
הצטרף  שלא  רק  לא  שליט“א,  רייטפארט  הרב  מהם,  אחד  כאשר 
את  אליהם  שצירפו  ידע  לא  אפילו  אלא  שניים,  של  דין“  ל“בית 
שמו...( ונמצא שלא עשו פרוזבול בזמן ד“לכתחלה“, שיעשו פרוזבול 
כראוי )בפני שלושה( בשנה זו, “עד ר“ה של מוצאי שביעית“, כמובא 

בשו“ע רבינו הזקן.

s פ“נ, גם עבור בני ביתו.
s לילך על הקברות ולהרבות שם בתחינות ונותנים צדקה לעניים. 
לפני  הציון.  על  להשתטח   - מקום  בקירוב  הנמצאים   - ונוהגים 

ההליכה אין אוכלים אבל שותים.

זו, על הנולדים בשנה  הלכתא למשיחא: אין מעשרין מן הנולדים בשנה 
אחרת. כל הנולדים מאחד בתשרי עד עשרים ותשעה באלול מצטרפין, 

ומעשרין מאלו על אלו. 

מהן,  זמן  ומשיגיע  בהמה.  למעשר  בשנה  זמנים  שלשה  חכמים  קבעו 
אסור לו למכור או לשחוט עד שיעשר. וכל זמן מאלו, נקרא גורן מעשר 
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עשר  חמשה  ביום  הוא  הזמנים  אחד  מותר.  זה  הרי  שחט,  ואם  בהמה. 
בימים  הגרנות  קבעו  ולמה  אלול.  מחודש  אחרון  ביום  היינו  החג,  קודם 

אלו, כדי שתהי׳ הבהמות מצויות לעולי רגלים. 

תורמים את הלשכה ]=מוציאים כסף משלש הקופות הגדולות הנמצאות 
בכדי  הקטנות  קופות  לתוך  ומניחים  שבמקדש  מהלשכות  באחת 
שיספיק להוצאות הקרבנות עד לפעם הבאה של תרומת הלשכה[ בראש 
חודש תשרי קודם יום טוב או אחריו. ותיקנו בסדר תרומת השלכה לפני 
שמהמקומות  ויוודע  שיתפרסם  לדבר,  פרסום  לעשות  כדי  הסוכות  חג 

הרחוקים מירושלים צריכים להביא תרומתם לפני חג הסוכות. 

חפיפת  בחמין,  רחיצה  צפרנים,  נטילת  ומסתפרים,  s מכבסים 
הראש וטבילה במקוה. ולובשים בגדי שבת להראות שאנו בטוחים 

בחסדו יתברך שיוציא לאור משפטנו.
ופרי  איל  ראש  דגים,  רמון,  דבש,  תפוח,  עגולות,  חלות  s להכין 
חדש עבור החג. כל פרי עונתי )הגדל בעונה מסויימת: כל שנה או 
פעמיים בשנה( שלא אכלו ממנה עדיין בעונה זו נקרא “פרי חדש“. 

s אין משתמשים בחומץ במאכלי החג.
s קבלת זהירות נוספת לקראת השנה החדשה.

צריך  ודאי  ]ולכן[  הדברים.  פירוש  להבין  )ש(צריך  s “]ב[תפלה 
ספר  שאין  ופירושה[  התפלה  נוסח  ]את  תחלה  ולהסדיר  ללמוד 

]מחזור[ מועיל לו בזה, בפרט בפיוטים שחמור פירושם“.
)נוסף  ילמד פירוש המלות של כל הפיוטים  s  נהגו מאז שהש“ץ 
על פירוש המלות של התפלה( ולאו מלתא זוטרתא היא, ובפרט 
בפיוטים המיוסדים על מרז“ל אשר במדרשים וכו׳. הוראת נשיאינו 
הק׳, אשר היורד לפני התיבה ובפרט בימים הנוראים, יעבור תחלה 
פירוש המלות,  לכל הפחות  לדעת  ובפרט הפיוטים,  על התפלות, 
ואף אם עשה כזה לפני שנה, הנה יעשה ככה גם בכל שנה קודם 

שיורד לפני התיבה בתור ש“ץ. 
s משעה קודם מנחה )עד תפלת ערבית במוצאי ר“ה( - לשקוד 
האחרון  קצה  עד  חול  מדבור  להזהר  ויום,  לילה  תהלים  באמירת 
למעט בשינה ולהרבות בתפלה ובתחנונים מקרב ולב עמוק ובכל 

רגע פנוי לאמר תהלים.

s תפלת מנחה ]האחרונה של שנת תשע“ה[ באריכות.
נשיאינו  רבותינו  היו  השנה,  לראש  סמוך  השנה,  ראש  בערב    s
נכנסים לשוחח זמן מה עם זוגתם הרבנית )ובשיחות נזכר שהנהגה 

זו, היא הוראה לכאו“א(.

s לספק צרכי החגים בהרחבה לעניים.
s צדקה עבור שני ימי ר“ה. 

s לקראת השנה החדשה )מספר ימי׳ שפ“ה. “מספר ימים הכי גדול 
שפ“ה - לא שפ“ג או שפ“ד כבשאר שנות  שאפשר להיות בשנה, 
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עיבור, היא גם שלימה - לא חסרה או כסדרה״( תורמים סכום 385 
171 במעלת השנה שמספר  לקרן השנה. ]וראה סה“ש תשנ“ב ע׳ 

ימי׳ הכי גדול ושלם[.

s הכנת אש לנרות: אין מוציאין אש ביו“ט מפני שהוא מוליד דבר 
חדש ודומה קצת למלאכה, וכיון שהי׳ אפשר לעשות מערב יו“ט 
אסור לעשות ביו“ט )שו“ע אדה“ז סתק“ב ס“א(. לכן, בערב החג 
יש לדאוג להשאיר אש דולקת ]ואפשר אש מהגז[ שיוכלו להעביר 
המשתמשים  השנה.  דראש  ב׳  לליל  הנרות  להדלקת  אש-מאש 

בשעון-שבת, יכוונו אותו לשני ימי החג.

s ונשמרתם מאד לנפשותיכם: ארגוני הבטיחות והצלה ממליצים 
שאם משאירים את מבער הכיריים דולק במשך החג אזי יש לוודא 
פתוח  נוסף  חלון  ועוד  אינץ׳,   4 לפחות  פתוח  חלון  בסמוך  שיש 
לוודא  כן  כמו  ראוי.  אוורור  לאפשר  כדי  הבית,  של  השני  בצדו 

שהגלאי )לפחמן חד-חמצני( פעיל.

שבכוסיות  בנרונים  שהמשתמשים  מומלץ  נרות:  הדלקת  s סדר 
זכוכית יניחו מעט מים או שמן בכוסית בערב יו“ט ]ומותר לעשות 
שהדיסקית  בכדי  מים[  מעט  בנותן  כיבוי  גרם  חשש  ואין  כן, 
 - אלי׳  תידבק  לא  הכוסית  שבתחתית  הפתילה(  את  )המחזיקה 

ראה להלן בליל ב׳ דיום טוב.

שתי  השקיעה(,  לפני  דקות   18(  6.44 בשעה  נרות  s הדלקת 
ברכות: ברכת להדליק נר של יום הזכרון, שהחיינו. איש המדליק 
יברך שהחיינו בקידוש. טעתה ואמרה להדליק “נר של שבת קודש”, 
אם נזכרה תוך כדי דיבור חוזרת ואומרת “של יום הזכרון”. לאחר 
כדי דיבור - לא יצאה, וחוזרת ומברכת כל זמן שהנרות דולקות. 
טעתה ובירכה “של יום טוב” יצאה. שכחה ברכת שהחיינו, תכוון 

לצאת ידי חובה בעת הקידוש.

s אם איחרו את הזמן, ניתן להדליק גם בחג, מאש דולקת. 

שנת ה׳תשע“ו
סימנה: ב ]ר“ה ביום ב׳[ ש ]שלימה[ ז ]ר“ח ניסן ביום ז[.

שנה מעוברת, ימי׳ שפ“ה ושבתותי׳ 55.

שנה 1 למחזור השמיטה.

שנת הקהל. 

ו׳ תשרי, וש“פ  סיום מחזור קטן של שנת הלבנה. )ראה שיחות 
נח תשל“ח. ועוד(. 

נח  וש״פ  תשרי,  ו׳  שיחות  )ראה  בא“  דוד  בן  שביעית  “במוצאי 
תשל״ח. ועוד(. )השייכות ל״הקהל״, כיון שמשיח )״בן דוד״( ״יקבץ 
נדחי ישראל״ )הקהל( - נתבאר בשיחת ש״פ פקודי תשמ״א. ועוד(.
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פניני הקהל. ״און דערפאר שטורעמט מען אז תשמ״א איז דאס ניט תש״מ, 
שנת  יא  דאס  איז  איצטער  הקהל,  שנת  געווען  ניט  איז  דעמאלט  וואס 

הקהל״ )משיחת כ׳ חשון תשמ״א - מסרט הקלטה(. 

מעורר  תשמ“א:  בשנת  יום“,  “היום  ללוח  שבהקדמה  היחס  בשלשלת 
כל  את  לעשות  גו׳  והטף  והנשים  האנשים  את   - הקהל  שנת  שהשנה 
דברי התורה הזאת. ובשנת תשמ״ז: מעורר ששנה הבע״ל ועל כל ישראל 
ְשַׂמח( הוא: א( שנת ״הקהל״ -שתוכנה וענינה ישמעו גו׳ ילמדו  לטובה )ִתּ
ובשנת  גו׳.  הימים  כל  גו׳  הזאת  התורה  דברי  כל  את  לעשות  ושמרו  גו׳ 
בפעולות  ישתתפו  וטף  ונשים  אנשים  שכאו“א  ע“ד  מעורר  תשמ“ח: 
“הקהל“ במשך שנה זו )שנת הקהל( ע“י שכאו“א מהם יאספו בני ובנות 
ישראל בסביבתם ויעוררו אותם לתורה ויראת שמים. ופעם בחודש יודיע 
כאו“א )למקום מרכזי( פרטי פעולתם. מעורר ע״ד הדגשת מצות הקהל 

ְשַׂמח״( שתהיינה כל השנה כולה.  ושמחה )שנת ״ ִתּ

בנוגע להתואר “שנת הקהל“ - שיחת פורים תשכ“ז. האזינו תשכ“ח. ש“פ 
16. סה“ש  198 הערה  פקודי תשמ“א. ואתחנן תשמ“א. לקו“ש חי“ט ע׳ 
הקהל.  שנת  ד“ה  הערה   ]329 ע׳  חל“ד  ]ובלקו“ש   682 ע׳  ח“ב  תשמ“ח 
לספר  בפתיחה  ]וראה  תשמ“ח.  אחו“ק  תשמ“ח.  לך  ש“פ  שיחת  וראה 
״קהל גדול״ - בארוכה. וש״נ. וילה״ע מפי׳ הראב״ע )וילך לא, יב( והחזקוני 
)שם י(: למען ילמדו כל השנה. לאידך, במענה )מו׳ חשון תשמ״ח( למחבר 
ספרים שלא מאנ״ש, האם לכתוב בהקדמת ספרו שהשנה שנת הקהל: 
הקהל  אסיפות  משא״כ  תועלת,  ללא  )יוהרא?(  תמי׳  שיעורר  ״חשש 

בד״ת״.[

ושנת  תשנ״ב  שנת  ]כקביעות  זו  שנה  קביעות  של  המיוחדת  מעלתה 
תשכ״ה[ - ראש השנה ביום שני בשבוע, הסימן דקביעות השנה בש“ז 
]כנ“ל[, השייך לכך שהיא גם שנה מעוברת - נת׳ בארוכה בסה“ש תשנ“ב 
ע׳ 12 ואילך. ]וראה גם שיחות שנסמנו לעיל ביום ראשון פרשת נצבים, 

כ״ב אלול[.

מכתבים כלליים “אל בני ובנות ישראל בכל מקום שהם ה׳ עליהם יחיו“ 
בקשר לשנת הקהל - ראה מכתב ח“י אלול ה׳תשי“ב )באידיש ובלה“ק(. 
ימי הסליחות ה׳תשכ“ו ]ובסיום שנת הקהל, ע“ד חשבון הנפש בשייכות 
ו׳  ה׳תשכ“ז[.  ניסן  י“א  מכתב  וראה  ה׳תשכ“ז.  הסליחות  ימי   - להקהל 
תשרי ה׳תשל“ד. תחלת מ“ח ה׳תשל“ד. ח“י אלול ה׳תש“מ. ימי הסליחות 
ה׳תש“מ. בין יום הכפורים לחג הסוכות ה׳תשמ“א. ז׳ מ“ח ה׳תשמ“א. חול 
המועד סוכות תשמ“א )“צו אלע אידישע קינדער פון פאר בר/בת מצוה 
שני  אדר  וי“א  שבט  ר“ח  כלליים:  מכתבים  גם  ]וראה  יחיו“(.  עליהם  ה׳ 
תשמ“א. י“ג אייר תשמ“א[. וא“ו תשרי ה׳תשמ“ח ]וראה מכתב כללי י“א 

ניסן ה׳תשמ“ח. ובסיומה - ח“י אלול ה׳תשמ“ח[. 

ובקשר לשנת העיבור - ראה מכתב כללי וא“ו תשרי ה׳תשל“ו. וא“ו תשרי 
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ה׳תשל“ח. ]ושם: גם בנוגע לסיום מחזור קטן כבשנה זו. ובסיומה - ח“י 
מכתבים  גם  ]וראה  התשד“מ.  השביעי  לחודש  ששי  ה׳תשל“ח[.  אלול 
כלליים: ר“ח ניסן וי“א ניסן ה׳תשד“מ[. וא“ו תשרי ה׳תשמ“ט. ]וראה גם 

מכתבים כלליים: ר“ח ניסן ואור לי“א ניסן תשמ“ט[. 

כמה ממכתבים הנ“ל נדפסו בהוספות לספרי “לקוטי שיחות“ )בדרך כלל 
- בכרכים של ספר דברים(, בהוספות ל“ספר השיחות“, ובכרכי סידרת 
בתרגום  הקהל״,  ״קובץ  בספר  שליט“א“,  אדמו“ר  כ“ק  קודש  “אגרות 

ללה“ק - בספר “אגרות מלך“.

במענה )מיום כ״ז חשון תשמ״ח( למי שכתב שמרגיש תחושת ריקנות 
ללא שליחות - עיגל תיבת ״שליחות״, וציין: ?!. וכתב: ״הריני מרעיש ע״ד 

פעולות הקהל - האומנם לא הגיע אליו?״ 

אור ליום שני, א׳ תשרי, ליל א׳ דראש השנה
s גם המעשנים ביו“ט נמנעים מלעשן בר“ה )גם בצינעא( וישפיעו 

גם על מכיריהם.

s תהלים לפני ערבית. ניגון אבינו מלכנו )ברוב השנים(.
זה שייך לכל  ומעין  נשיאינו,  )הנהגת רבותינו  s ערבית באריכות 
החסידים(. הוספות לימים נוראים ועשי“ת בשמונה עשרה ]זכרנו, 
מי כמוך, לדור ודור )רק בר”ה ויו”כ(, חתימת המלך הקדוש, וכתוב, 
ובספר, עושה השלום )וכן בקדישים(. דין השוכח נמצאים בשו“ע 

אדה“ז סימן תקפב סעיפים א, ב, ו. 

נזכר קודם  ובפרטיות: שכח זכרנו, מי כמוך, וכתוב, ובספר - אם 
שהזכיר את “השם“ שבחתימת אותה ברכה, אומרם במקום שנזכר, 
אבל אם נזכר לאחר שהזכיר את “השם“ שבחתימת הברכה, אינו 
חוזר. שכח לומר “לדור ודור . . ובכן תן פחדך וכו׳“, אם עדיין לא 
אמר  כבר  ואם  ואומרו.  חוזר  הקדוש“  “המלך  של  “השם“  אמר 
“השם“, דהיינו שאמר “...וקדושים בכל יום יהללוך סלה ברוך אתה 
ה׳“, יחתום “המלך הקדוש“, וממשיך “אתה בחרתנו“. טעה ואמר 
ואמר  וחזר  דיבור  כדי  תוך  נזכר  אם  בספק(,  )וכן  הקדוש  הא-ל 
המלך הקדוש יצא, ואם נזכר לאחר כדי דיבור או שהתחיל ברכה 
שלאחרי׳, חוזר לראש התפלה. אמר רק “הא-ל“ ולא אמר “הקדוש“ 
אפילו שהה יותר מכדי דיבור, מסיים ואומר “המלך הקדוש“ ואינו 
בוודאות  יודע  אבל  הקדוש,  המלך  חתם  אם  מסופק  אם  חוזר. 

שאמר כל הנוסח מ“לדור ודור כו׳ ובכן תן פחדך כו׳“, אינו חוזר[. 

s לדוד מזמור )בכוונה עצומה(, קדיש שלם, עלינו. מאחלים לשנה 
טובה תכתב ותחתם בלשון יחיד.

ויום הזכרון, שהחיינו.  s בקידוש: בורא פרי הגפן, מקדש ישראל 
ברכת  בשעת  אותו  לפטור  יכוונו  חדש  פרי  הוא  הרימון  ]אם 

שהחיינו[.
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s אשה המקדשת ובירכה שהחיינו בהדלקת נרות לא תברך שוב.

s מטבילים פרוסת המוציא בדבש )עד אחר הושענא רבה. הפרטים 
בזה - ראה סה“ש תש“ד ע׳ 24. ספר המנהגים חב“ד ע׳ 67. לקו“ש 

חי“ד ע׳ 372 הערה 27(.

s אחרי אכילת ]לפחות כזית[ המוציא: תפוח מתוק בדבש, בורא 
פרי העץ, יה“ר מלפניך וכו׳ ואח“כ אוכלים. ]בטעם מנהגנו - ראה 

אג“ק ח“ג ע׳ קמו[.

s אם בשעת ברכת העץ על התפוח לא התכוון לפוטרו אך הרימון 
על  היה  לא  ואם  עצמו.  בפני  עליו  מברך  אין   - השולחן  על  היה 

השולחן וגם לא התכוון לפוטרו אז מברך עליו שוב.

שפרים  )לסימן  דגים  אוכלים  ולשמוח.  ולשתות  לאכול  s מצוה 
ורבים(.

s אין אוכלים אגוזים, לוזים ]=אגוזים קטנים[ ומאכלים חמוצים.

s אוכלים רמון )שנרבה זכויות כרמון( וראש איל )זכר לאילו של 
יצחק, או ראש כבש. ואם אין לו, ראש אחר ]דג[, שנהי׳ לראש ולא 

לזנב(. אבל אין אומרים יהי רצון ]כי אם על התפוח, כנ“ל[.

הוא  הרחמן  ינחילנו,  הוא  הרחמן  ויבוא.  יעלה  המזון:  s בברכת 
בלילה ונזכר  יחדש. )עושה שלום ולא השלום(. שכח יעלה ויבוא 

לאחר אמירת ברוך מברכת הטוב והמטיב - חוזר.

יום שני, א׳ תשרי, יום א׳ דראש השנה
s בבוקר משכימים לקום. )נץ החמה בשעה 6.30 לערך(. 

הבריאים אין אוכלים לפני תקיעות. הרבה נשים מקילות לאכול, 
ויש להם על מה שיסמוכו.

s סוף זמן ק“ש: 9:41. 
s אין לתקוע ביחידות )וכן להתפלל מוסף( בשלש שעות ראשונות 

של היום ]עד סוף זמן ק“ש[ )אא“כ לא יתאפשר אח“כ(.

s התוקע ילמד מאמר “להבין ענין תקיעת שופר“ שבסידור )כמובן, 
בנוסף לחיוב ידיעת ההלכות(.

שופר,  בתקיעת  בר“ה,  הקב“ה  של  מלכותו  לקבלת  בקשר 
כללי  מכתב  ראה   - קורא“  הי׳  ש“המלך  הקהל,  לשנת  ובשייכות 
ויהי רצון אז דער אויבערשטער -  ימי הסליחות תשכ“ו, ובסיומו: 
וועמען אידן קרוינען ראש השנה אלס מלך ישראל און אלס מלך 
דורכצופירן  איינער  און  איינעם  יעדן  באגליקן  זאל  הארץ,  כל  על 
דאס אויבנדערמאנטע אין דער פולסטער מאס, און דאס וועט אויך 
מקרב זיין און צואיילן די צייט ווען מען וועט מקיים זיין די מצוה 
פון הקהל, מיט אלע פרטים, אין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו 

בב“א.



לוח יומי, הלכה למעשה - תשרי תשע“ו, שנת הקהל כ

 - דר״ה  שהתוכן  בארוכה  נתבאר  תשמ״ח  שובה  ש״פ  בשיחת 
״תמליכוני עליכם״ - הוא ענין של נקודה שכוללת הכל: הן בבנ״י 
ביטול  היא  עליכם״  ד״תמליכוני  שהעבודה   - ההכתרה  שפועלים 
בכל  ונמשכת  כוללת  הביטול  ונקודת  למלך,  עצמותו  כל  והנחת 
עד  שחודר  מעשיכם״,  ״שפרו  מלשון  )״שופר״  הנפש  כוחות  פרטי 
ובנוגע להקב״ה שמקבל ההכתרה - עצם נקודת  למעשה בפועל(. 
הפרטים.  כל  שכוללת  המלוכה,  מהתפשטות  שלמעלה  המלכות 
וזהו התוכן ד״הקהל״ - ביטול ושלילת ההתחלקות ד״אנשים נשים 
וטף״ הנעשים מציאות אחת, נקודה הכוללת כל הפרטים באופן של 

נקודה. ]וראה גם מכתב כללי ימי הסליחות תש“מ[. 

שבע  “מקץ  מיד  מתחיל  ש“הקהל“  ל“הקהל“,  דר“ה  השייכות 
בהעלם  נמצאים  חגנו“(  )“יום  הסוכות  דחג  שהענינים  וגם  שנים“, 
)“בכסה“( בראש השנה - נתבאר בשיחות יום ב׳ דר“ה ושבת שובה 

תשמ“א. 

להחמיר  יש  לכתחילה  ותוקע,  שופר  למבצע  שהולך  בחור    s
שיהי׳ ברור שהוא גדול על פי התורה )שהביא ב׳ סימנים( )מט“א 

סתקפ“ט ס“ז. בנוגע ליום השני - שקו״ט בזה. ואכ״מ(.

s ניגון אבינו מלכנו לפני שחרית.

s בשחרית: שיר המעלות ממעמקים ואבינו מלכנו )עד יום כפור(. 
באבינו מלכנו קרע וכו׳: “רוע גזר“ בנשימה אחת. 

s י“ג מדות ג“פ ורבש“ע בעת פתיחת הארון. 

s  מוציאין שני ספרי תורה, בראשון קורין חמשה מן וה׳ פקד את 
שרה עד פרשת העקידה לפי שבראש השנה נפקדה שרה ומפטיר 
ומפטיר  השביעי,  ובחודש  פנחס  בפרשת  שני  תורה  בספר  קורא 
נפקדה  חנה  שגם  לפי  משיחו  קרן  וירם  עד  ספר שמואל  בתחלת 

בראש השנה. מפטיר לאדם חשוב.

לכוון  דילי׳(.  שיעורא  לפום  חד  )כל  בשופר  לתקוע  עצמו  s יכין 
לצאת ידי חובת מצות שופר.

s אין עונין ברוך הוא וב“ש על ברכות תקיעת שופר.

שהגיע  קטן  הסוף.  ועד  מתחילה  קולות   30 לפחות  s לשמוע 
שופר.  לתקיעת  ילדים  להביא  ישראל  מנהג  בשופר.  חייב  לחינוך 
אין להביא קטנים שלא הגיעו לחינוך לביהכ“נ של הגברים בעת 

התקיעות שלא יבלבלו.

התקיעות  מענין  רק  דמעומד  תקיעות  סיום  עד  לדבר  s אין 
והתפלות.

s שברים תרועה בתקיעות אלו )“דמיושב“( - בנשימה אחת, אבל 
עם הפסק כלשהו ביניהם. מנהגנו בשברים: ג׳ שברים ומחצה. 

s להסתכל בפני התוקע )אחר התקיעות(.

כמוך אב  “מי  ובנעילה(:  ובמנחת שבת  בכל מוסף  )וכן  s במוסף 
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הרחמים“ ולא “הרחמן“ )על פי קבלת האריז“ל(.

הש“ץ  בחזרת  לחש  בתפלת  )במוסף  קולות   70 עוד  s תוקעים 
ובקדיש שלם(. סך הכל 100 קולות.

s שברים תרועה בתקיעות אלו )“דמעומד“( - בשתי נשימות.

s נופלים כורעים באמירת עלינו רק בחזרת הש“ץ ]באם הרצפה 
מאבנים - לשטוח מטפחת וכדומה[.

s ברכת כהנים. כשאומרים תיבת יברכך - המתברך ראשו באמצע. 
ה׳ - מיסב ראשו לימינו, שהיא שמאל המברך. וישמרך - באמצע. 
באמצע.  ראשו   - שלום  וכו׳.  המברך  ימין  לשמאלו שהיא   - יאר 
אמירת רבש“ע - בשעה שהכהנים מנגנים דוקא, אבל כשאומרים 
רבוש“ע...  אומרים  ל“וישם“  כשמנגנים  לשמוע.  צריך  התיבות 
וכשם...  ל“שלום“  אלישע.  ואם...  “לך“  לתיבת  כשמנגנים  הצדיק. 
לטובה. כשאומרים “שלום“ - אומרים “ותשמרני ותחנני ותרצני“. 

אדיר במרום אומרים אחר עניית אמן כשעדיין הטלית על פניו.

s אחרי התפלה - עוד 30 קולות לערבב השטן. אסור לתקוע עוד 
בחנם.

סברי  חק,  כי  תקעו,  סעודתא(,  אתקינו  אומרים  )אין  s בקידוש: 
מרנן, בורא פרי הגפן.

בשר  באכילת  בסעודה,  להרבות  ישראל  בני  דרך  השנה  s בראש 
)שביום זה אי אפשר בלא בשר והכל קונים( לכבוד יום טוב, מפני 
)ולכן,  בסעודה.  להרבות  להם  הוא  יפה  סימן  השנה  שבתחילת 
שהמעות  טוב  יום  בערב  תורה  דין  על  דבריהם  חכמים  העמידו 
צריך  יו“ט  בערב  לחבירו  בהמה  והמוכר  משיכה(.  )וא“צ  קונות 

להודיעו אמה או בתה מכרתי לשחוט(.

s שכח יעלה ויבוא בסעודת היום אינו חוזר.

s נוהגים שלא לישון ביום. והיושב ובטל הוא כישן.

s מבצע שופר. לתקוע לכאו״א 30 קולות )תשר״ת תשר״ת תשר״ת, 
תש״ת תש״ת תש״ת, תר״ת תר״ת תר״ת(. אין מקום כלל )מכמה 
שאינו  שמה  ולהתנות  פעמים  ג׳  תשר״ת  לתקוע  טעמים(  וכמה 
 30 נצרך למצוה יהא רק לשורר. אמנם, כשאי אפשר כלל לתקוע 
קולות, ניתן לתקוע 10 קולות )תשר״ת תש״ת תר״ת( וללא ברכה.

לנצל את  יש  ו׳ תשרי תשמ“ח, שלכל לראש  כללי  במכתב  פניני הקהל. 
שבת  השנה,  ראש  של  ובמיוחד:  תשרי,  חודש  ימי  של  ההתעוררות 
תשובה וכו׳, כדי לכנס ולהקהיל יהודים - אנשים, נשים וטף, עד ל“קטני 
קטנים“, לכנס אותם ב“מקום“ קדוש, כלומר באוירה קדושה, ולנצל את 
ולמען  ישמעו  “למען  “הקהל“:  מצות  של  והיסוד  המטרה  לשם  הדבר 
ילמדו ויראו את ה׳ אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת“. 

נפעל  ראה שיחת ש“פ האזינו תשכ“ח, במענה להשאלה לאחרי שכבר 
שהעבודה   - ב”הקהל”  יש  נוספת  עבודה  איזו  המלכות,  בנין  בוודאות 
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בשנה  הבא  ליו“ט  עד  נמשך  דהיו“ט  שהענין  השנה,  כל  במשך  נמשכת 
הבאה, והרי גם ביוהכ“פ יש בנין המלכות, עיי“ש באורך. 

ושעיר  לעולה,  כבשים   7 איל,  פרים,   2( ר“ח  מוסף  למשיחא:  הלכתא 
לחטאת( ומוסף ר“ה )פר, איל, 7 כבשים לעולה ושעיר לחטאת(.

ואפשר  פרש“י,  עם  אחד  פסוק  ר“ח  בכל  ללמוד  עתיק  s “מנהג 
מסומן  שהוא  בתהלים  מהקאפיטל  פירושים,  עוד  עם  להוסיף 
כמספר שנות חייו, ואם הקאפיטל מחזיק פחות מי“ב פסוקים, וכן 
ואם הוא  בשנת העיבור, אז כופלים שיעלה כמספר חדשי השנה 
ר“ח“.  בכל  פסוקים  יותר  או  שנים  לומדים  אזי  בפסוקים  מרובה 
בקשר ללימוד הנ“ל בראש השנה )שכן מורה סתימת הלשון “י“ב 
לא   - ר“ח  בו  מזכירים  שאין  השנה“(,  חדשי  “כמספר  פסוקים“, 

ראיתי ולא שמעתי בזה. 

אבינו  השנה.  לראש  מנחה  לציון.  ובא  אשרי  קרבנות.  s מנחה: 
מלכנו. לדוד גו׳ אורי. עלינו. 

לבאר  הולכים  החמה.  שקיעת  לפני  מנחה  אחר  תשליך  s סדר 
מים או מעין שיש בו דגים חיים. אח“כ מנערים שולי הט“ק. בנוגע 
שיש  במקום  ח״ו  ילכו  שלא  שהתריעו  בפוסקים  מצינו  לנשים, 

גברים.
ביום א׳ בתשרי תק“ז, עשה הבעל שם טוב עליית נשמה להיכלו 
אדון?(  יבוא  )=מתי  מר“  קאתי  “אימת  ושאלו:  המשיח  מלך  של 
ויפוצו  בעולם  ויתגלה  לימודך  “כשיתפרסם  המשיח  מלך  והשיבו 

מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך והשגת“.

s אסור להכין שום דבר לצורך יום שני דר“ה עד צה“כ בשעה 7:48.

ליל ב׳ דראש השנה
תש״ג: ביום שני דר״ה הובילו להכבשונות במחנה טרעבלינקע, 
״בתו הצעירה של כ“ק מו“ח אדמו“ר זצוקללה“ה נבג“מ זי“ע הכ“מ 
גיסתי הרבנית מרת שיינא״ הי״ד הארענשטיין )פתח דבר לקונטרס 

פו - סה״מ תשי״א ע׳ 106(. 

s הדלקת נרות )אחרי שעה 7:48( מאש הדלוקה לפני החג.
הזכרון,  יום  נר של  להדליק  ברכת  ברכות:  נרות שתי  s בהדלקת 
שהחיינו. לובשות בגד חדש לאמירת שהחיינו או מסתכלות בפרי 
חדש שנאכל מיד אח“כ, כלומר אחרי קידוש )ואם אין להן יברכו 

שהחיינו מכל מקום(.

s יש מחמירים שלא להשתמש בנר של יום טוב כדי להדליק עמו 
נר אחר של חול או להדליק את הגז.

)שישפשפנו  ימרח  גזירה שמא  בפמוט  ולדבקו  נר  s אסור לחמם 
להחליקו על פני שטח הפמוט(. גם אסור לחתוך שולי הנר בכדי 
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מותר  אבל  מחתך.  איסור  משום  הפמוט,  בנקב  לתוקעו  שיוכל 
אף שהנר  טוב,  יום  נרות  הדלקת  לצורך  הפמוט  בתוך  נר  לתחוב 

נשחק מעט ואין בזה משום מחתך.

לנקות את הפמוט,  נרות, אף שמותר  s אם הפמוט מלא בשיירי 
ואין בזה משום תיקון כלי, וכן המשתמשים בנרונים בתוך כוסיות 
של  המתכת  מדיסקית  הכוסית  את  לנקות  להם  שמותר  זכוכית, 
הנרונים שנדבקה לתחתית כוסית-הזכוכית בכדי להניח במקומה 
נר חדש - מכל מקום, שיירי הנרות וכן הדיסקית שבנרונים, דינם 
כמוקצה ואסורים בטלטול ]בזמנינו שאינם עומדים לתשמיש אחר. 
נכון  מוקצה,  אינם  הדין  שמעיקר  שאף  אדה“ז,  כתב  בזמנם,  וגם 
ליזהר שלא לטלטלם כי אם לצורך הרבה. וגם אין להתיר לטלטלם 
ואכ“מ.  בזמנינו.  ובפרט  טעמים,  מכמה  נפש  אוכל  צורך  משום 
ולהעיר  סק“י.  סקמ“ו  קצוה“ש  וראה  ש“ר.  כגרף  דה“ז  י“ל  ואולי 
מקצוה“ש סקט“ז סק“י בדברים קטנים מאד שא“ר לכלום. וצ“ע[. 
אבל, הפמוט אינו מוקצה מדין בסיס ]מכמה טעמים. ואכ“מ[ ולכן, 
יטלטל הפמוט עד מקום האשפה, וישליך השיריים באופן ששיירי 
הנר יפלו ישר לאשפה. במקום שהשיירים נדבקו לפמוט ואי אפשר 
ולא  הכוסית,  לתחתית  נדבקת  שהדיסקית  בנרונים,  וכן  לנערם, 
שייך להוציאם אלא ע“י כלי - אין לנקותם ולגררם ע“י סכין, כיון 
יכול להוציאם ע“י דבר אחר  שהסכין נעשה לו כיד ארוכה. אבל, 
במהדו“ח.  ובהנסמן שם  סי“ג.  אדה“ז סתמ“ד  שו“ע  ]ראה  בשינוי 
יו“ט  בערב  בכוסית  שמן  מעט  להניח  ועדיף,  ואכ“מ[.  בזה.  וי“ל 
]ומותר לעשות כן, ואין חשש משום גרם כיבוי בנותן מעט מים[, 
כנ“ל  הכוסית  טוב לטלטל  ביום  יכול  ואז  תידבק,  לא  שהדיסקית 
ישר  תפול  שהדיסקית  באופן  הכוסית  וינער  האשפה,  מקום  עד 

לאשפה.

s תהלים לפני ערבית. ניגון אבינו מלכנו )ברוב השנים(.
בליל  גם  ותחתם  טובה תכתב  לשנה  לאמירת  יש מקום  s “אולי 
השיחות  )ספר  ועצ“ע“   .  . ב׳  דיום  שופר  תקיעת  קודם  דר“ה,  ב׳ 

ה׳תנש“א(.

שהחיינו  ברכת  בעת  שהחיינו.  ברכת  עם  כדאתמול  s קידוש 
מסתכל בפרי חדש )ואם אין לו יברך שהחיינו מכל מקום(.

s אכילת פרי חדש אחר קידוש קודם נטילת ידים לסעודה. ברכה 
ראשונה על הפרי. אוכלים כשיעור ומברכים ברכה אחרונה.

יום שלישי, יום ב׳ דראש השנה, ב׳ תשרי
s שחרית כדאתמול. 

סוף  עד  אברהם  את  נסה  מוהאלקים  קורין  התורה  s בקריאת 
הסדר כדי להזכיר עקידת יצחק ומפטיר קורא בתורה כמו אתמול 



לוח יומי, הלכה למעשה - תשרי תשע“ו, שנת הקהל כד

וגו׳ מפני שחובת היום  וגו׳ עד הבן יקיר  ומפטיר בירמי׳ כה אמר 
המו  כן  על  עוד  אזכרנו  זכור  נאמר  ענין  ובאותו  זכרונות  להזכיר 

מעי וגו׳.

דר“ה,  ב׳  ביום  בלחש  נשמות  להזכיר  נשיאנו  רבותינו  s מנהג 
וכאו“א יחליט כיצד להתנהג בענין זה.

s מוסף כדאתמול.
s מבצע שופר. 

s מנחה כדאתמול. 
כ“ק  נוהג  ערב  לפנות  דר“ה  ב׳  ביום  המנהגים-חב“ד:  s בספר 
דא“ח.  מאמר  אומר  בה  לסעודה,  ידיו  ליטול  שליט“א  אדמו“ר 

ברהמ“ז, ערבית, הבדלה, חלוקת כוס של ברכה.

s התוועדות אחר מנחה עם ניגוני רבותינו נשיאנו ומזכירים אותם 
לפני כל ניגון.

בלימוד  ר“ה  מוצאי  והתחלת  השנה  דראש  השעות  s לחבר 
ואחד  אחד  כל  גם  אשר  בהצעתי,  “ואני  הרב:  ובלשון  החסידות. 
ראש השנה  מוצאי  והתחלת  דראש השנה  לחבר שעות  כן,  ינהוג 
בלימוד החסידות, ובשביל אשר סללו לנו נשיאינו - יומשך גם לנו 

בכל ענינינו אור החסידות עד למטה מטה“.

הלכתא למשיחא: לפנות ערב )ויש אומרים מחר בבוקר( מפרישים כהן 
גדול מביתו ללשכת פרהדרין שבמקדש.

מוצאי יום טוב
צאת החג בשעה 7:46.

s ערבית מוצאי ר“ה - ההוספות לעשרת ימי תשובה. וגם “אתה 
דין  המשפט“.  “המלך   - שופטנו“  “השיבה  ובברכת  חוננתנו“. 

השוכח נדפס בסידור.

s הבדלה )בלי נר ובשמים(.

יום רביעי, ג׳ תשרי, תענית צום גדלי׳ 
תקנ״ג: יארצייט הרבנית דבורה לאה נ״ע, בתו של אדמו״ר הזקן, 

ואמו של אדמו״ר הצמח צדק

צדיקים  מיתת  ושקולה  אחיקם.  בן  גדלי׳  נהרג  )בו  גדלי׳  s צום 
כשריפת בית אלקינו(: הצום מתחיל מעלות השחר )לחשבון 16.1 
מעוברות  וכן  מלהתענות  פטורים  חולים   .)5:14 בשעה  מעלות: 

ומניקות המצטערות.

נוהגין לשער מה  ביום התענית.  ישראל להרבות בצדקה  s מנהג 
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שהי׳ אוכל ביום התענית, ליתן לעניים בערב.

 - גדלי׳  לצום  והשייכות  הקהל,  ע״ד  היומי  חומש  שיעור  הקהל.  פניני 
לשנת  גדלי׳  דצום  השייכות  ע״ד  עוד  וראה  תשמ״ו.  גדלי׳  צום  בשיחת 

הקהל - בשיחת צום גדלי׳ תשמ“ח.

s בשחרית: רק הש“ץ אומר עננו בחזרת הש“ץ.
ימי  עשרת  של  בנוסח  מלכנו  אבינו  התפלה.  בסדר  s סליחות 

תשובה )“כתבנו“(. קריאת התורה בפרשת ויחל.

דם  זורק  גדול  כהן  והלאה(  )מהיום  הלכתא למשיחא: כל שבעת הימים 
התמידין ומקטיר קטורת ומטיב הנרות ומקריב אברי התמיד כדי שיהא 
רגיל בעבודות יום הכפורים בכל יום, זקני בית דין קוראים לפניו ומלמדין 

אותו סדר עבודת היום ואומרים לו קרא אתה בפיך שמא שכחת. 

s במנחה: קריה“ת ויחל והפטרה. היחיד אומר עננו בשומע תפלה. 
הש“ץ בין גואל לרופא. הש“ץ אומר נוסח ברכת כהנים )או“א ברכנו 

וכו׳(. אבינו מלכנו.

s דברי כיבושין אחר מנחה.

s סיום הצום בשעה 7:31.

יום חמישי, ד׳ תשרי
בעשרת  מהם  ולשוב  במעשיו  ולמשמש  לחפש  אדם  לכל  s יש 
ימי תשובה. להדר ביותר בחומרות שאינו נוהג בכל השנה, ובפרט 

בכשרות.

להשלים  יכול  ר“ה,  בערב  נדרים  התרת  לעשות  הספיק  שלא  מי 
במשך עשרת ימי תשובה.

s הזריזים מקדימים לרכוש ד׳ מינים )אא“כ חושב שימצא מהודרים 
יותר לאחר יום כפור(. לוודא שהם כשרים בתכלית )והאתרוג אין 
ולקנותן רק ממוחזקים ליר“ש.  עליו חשש מורכב( וגם מהודרים, 
אין לקנות ד׳ מינים )וערבות בכללם( מקטן עבור יום הראשון של 

חג. פרטי דינים נמצאים בשו“ע אדה“ז סימן תרמה-ט.

יולדות  סכנה,  )חולה  כפור  ביום  לצום  חייבים  אם  s המסופקים 
וכו׳( ישאלו שאלת חכם בעוד מועד.

פניני הקהל. רצוי שנוסף על כינוסי “הקהל“ בימי הסוכות יזדרזו ויקדימו 
תשרי  ו׳  כללי  מכתב   - תשובה  ימי  עשרת  במשך  גם  הכינוסים  את 
להיות  צריכים  שהכינוסים  נתבאר  תשמ“ח  תשרי  ו׳  ובשיחת  תשמ“ח. 
גם  ]וראה  מועד.  של  חולו  בדוגמת  שהם  מעשי“ת  החל  דפגרא,  ביומי 

לקו“ש חכ“ד ע׳ 310 ואילך, נעתק לעיל ביום ראשון, כ“ב אלול[.


