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 נערך על-פי שיעורים שנמסרו 

 מהמרא-דאתרא וחבר הבד“צ 

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.



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

s דרשת שבת שובה )“הקהל“( ע“י הרבנים מארי דאתרא שליט“א 
ע“ד  תשמ“א,  אייר  י“ג  כללי  מכתב  ]ראה   .6.30 בשעה   - ב-770 
ובכ“מ  דאתרא.  מרא  הרב  כהוראת  הקהל  בשנת  תורה  כינוסי 
)ע“ד  בעירו  רב  כל  ע“י  ד“הקהל“  הפעולה  ע“ד  קודש,  בשיחות 
המלך. וראה באזהרות רס“ג )נעתק במכתב כללי ח“י אלול תשי“ב. 

ימי הסליחות תשכ“ו( - “רב מהיר יקרא ספר במועד שמיטת“([.

מוצאי שבת קודש, אור לז׳ תשרי 
s צאת שבת בשעה 7:40. 

s ערבית מוצאי שבת - ההוספות לעשרת ימי תשובה )כנ“ל(. וגם 
“אתה חוננתנו“. 

s אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש.

s הבדלה )כרגיל עם נר ובשמים(.
s  אומרים ויתן לך כבכל מוצ“ש אחר הבדלה.

s “יסדר שולחנו בפריסת מפה במוצאי שבת כדי ללות את השבת 
ויאכל עכ“פ כזית פת. ואע“פ שבשאר ימים אינו מסדר שולחנו רק 
מקיים סעודת מוצאי שבת במיני תרגימא או פירות, מ“מ בימים 

אלו יש להדר בכל מצוה ומצוה ביתר שאת“.

יום שני, ח׳ תשרי 
הילולא של הרה“ק ר׳ ברוך נ“ע, אביו של אדמו“ר הזקן.

עשרה  “שלש  יום  היום,   - בר“ה  הספיק  שלא  למי   - s תשליך 
מדות“.

יום שלישי, ט׳ תשרי
s מהיום ועד אחר בדר“ח חשון אין אומרים תחנון, למנצח, תפלה 

לדוד.

s אסור להתענות היום. ומצוה להרבות בסעודה בערב יום כיפור 
כשיעור שני ימים. ויש אומרים גם בלילה שלפניו.

כפרות  שוחטים  לערך(   2.45 השעה  )אחרי  הבוקר  s באשמורת 
לזכר  תרנגול  הבית.  בני  כמספר  בסידור(  הובאה  בזה  )הכוונה 
ותרנגולת לנקבה. למעוברת - שתי תרנגולות ותרנגול. המהדרים 
מכסים הדם בעצמם ומברכים “על כיסוי ]ה[דם ]בעפר[“. לפדות 

הכפרות בממון ולחלק הממון לעניים.

s נוהגים ללבוש היום בגדי יום טוב. רבותינו נשיאינו לבשו בגדי 
משי )כבשבת ויו“ט( בשחרית אחרי הכפרות.



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

s טבילה לפני שחרית.
לתודה.  מזמור  אומרים  אין  בתפלה.  מאריכים  אין   - s שחרית 

תחנון. אבינו מלכנו. למנצח. ותפלה לדוד.

s מבקשים לעקאח )עוגת דבש( ואוכלים ממנו.

s בספר המנהגים-חב“ד: ערב יום הכפור נוהג כ“ק אדמו“ר שליט“א 
וחגור  לחלק לעקאך לכל או“א כשהוא לבוש בגד משי של שבת 

אבנט ומברך את כל או“א בשנה טובה ומתוקה.

להפרשתו  שביעי  ביום  גדול  הכהן  על  פרה  מי  מזים  למשיחא:  הלכתא 
מעמידים כהן גדול בשער המזרח ומעבירים לפניו פרים ואילים וכבשים 

שיהא רגיל בעבודה. 

בסדר פטום הקטורת: ״שלשה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול מלא 
חפניו ביום הכפורים ומחזירן למכתשת בערב יום הכפורים ושוחקן יפה 

יפה כדי שתהא דקה מן הדקה״.

בדבש.  המוציא  פרוסת  חצות.  לפני  כיפור  יום  ערב  s סעודת 
ואוכלים דגים. קרעפכין ]=כיסני בשר[.

s אוכלים מאכלים הקלים להתעכל כגון עופות ודגים. אין אוכלים 
דברים המרבים זרע כשום וביצים. אין אוכלים שומשמים. מאכלי 
חלב וחמאה אפשר לאוכלם בשחרית )אבל לא בסעודה המפסקת(.

לצפון.  ופניו  מוטה,   - הנלקה  ומנחה.  טבילה  לפני  מלקות  s ר39 
ימין,  מלקות קלות ברצועה של עגל או בכל רצועה. הסדר: כתף 
והנלקה  המלקה  חלילה.  וחוזר  באמצע,  ותחתיהם  שמאל  כתף 
שניהם אומרים ג“פ פסוק והוא רחום, בכל הלקאה אומרים תיבה 

אחת, סך הכל 39 תיבות.

s טובלים משום טומאה ומשום תשובה - ג׳ פעמים. נזהרים שלא 
תהא שום חציצה.

לקופות  בנתינה  במיוחד  להרבות  והמנהג  בצדקה.  s מרבים 
וקערות צדקה בהליכה למנחה.

חטא.  ועל  וידוי  אומרים  הראשון,  לרצון  יהיו  אחר  s במנחה: 
אבינו  אומרים  אין  הלב.  מעומק  תשובה  בהתעוררות  מאריכים 

מלכנו.

s וידוי: צריך להתוודות מעומד )ולא יסמוך בכובד( וכן בכל פעם 
שהש“ץ חוזר הוידוי. טוב לשחות בעת הוידוי )כמו במודים(. יכה 
ועל  על חטא שחטאנו,  וכו׳,  באמירת אשמנו  החזה  על  באגרופו 

חטאים שאנו חייבים, סלח לנו וכו׳.

s בוידוי שבתפלת לחש יכול לענות אמן על המלך הקדוש ושומע 
תפלה, קדוש ברוך וימלוך בקדושה, מודים אנחנו לך, אמן יהש“ר 

ואמן על דאמירן בעלמא.



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

יום כפור מכפר עד שירצה את  s עבירות שבין אדם לחבירו אין 
הקניטו  )ואפילו  כנגדו  שפשע  מי  לכל  לפייס  לבו  אל  יתן  חבירו. 
רק בדברים(. כשמבקש מחילה יפרט החטא שחטא לחבירו )אא“כ 
בשו“ע  הדינים  פרטי  מיד.  ימחול  הנפגע  בזה(.  מתבייש  חבירו 

אדמו“ר הזקן סימן תרו.

כהונה  לזקני  גדול  הכהן  את  מוסרים  דין  בית  זקני  למשיחא:  הלכתא 
אותו  משביעים  הקטרת  חפינת  ללמדו  אבטינס  בית  ללשכת  להעלותו 

שלא ישנה בהקטרתו.

בדבש.  וטובלים  כביצה(  )לפחות  המוציא  המפסקת:  s בסעודה 
)וכ״כ  דגים  אוכלים  שאין  בפועל  המנהג  מלח.  ללא  מאכלים 
במט״א סתר״ח ס״א. קיצור שו״ע סקל״א סי״ב. ועוד. אבל להעיר 
ממשמעות שו״ע אדה״ז סתר״ח ס״ח. ואולי מיירי רק בסוג דגים 
וקצה המטה למט״א  - ראה עד״ז אלף המגן  זרע  שאינם מרבים 
דברים המחממים את  ולא  וחמאה  חלב  לאכול מאכלי  אין  שם(. 

הגוף ולא תבלינים חריפים.

s הרוצה לאכול ולשתות לאחר ברכת המזון של סעודה המפסקת, 
טוב להחמיר ולהתנות בפירוש שיהא רשאי לאכול ולשתות לאחר 

הסעודה. ואם לא התנה רשאי לאכול. 

רק  )אבל  כפור  ליום  סמוך  המפסקת  סעודה  אחר  טובלים  s יש 
באם עוד היום גדול(.

כיפור  יום  למוצאי  האוכל  את  כעת  להכין  כדאי  נצרך,  s באם 
בהיות ועכשיו נהגו כל ישראל לאסור תיקוני מאכלים ביום כיפור 

למוצאי יו”כ.

)אא“כ  יו“כ  למוצאי  חמין  להטמין  שלא  להחמיר  s נוהגים 
לחלושים(.

השלחן  על  יפה  מפה  ולהציע  נקיה,  בכסות  כפור  יום  s לכבד 
כבשבת ויו“ט.

ועכ“פ  יום,  מבעוד  ]דלקמן[  העינויים  ושאר  לאכול  s להפסיק 
משקיעה הנראית 6:53. נשים מקבלות על עצמן את הצום ושאר 

העינויים מזמן הדלקת נרות.

נוהגין.  ועכשיו  ס״ד:  סתר״י  אדה״ז  בשו״ע  ]כ״ה  נשוי  איש  s כל 
וכמנהג  לקטנים  גם  נר  שעושים  ברמ״א  אבל  בפועל.  המנהג  וכן 
וכ״כ  בכ״מ.  וכ״ה  )״ונהגו״( שנהגו מלפנים  שהובא בשו״ע אדה״ז 
בסה״ש תש״ה ע׳ 14 שעשו לכאו״א מבני הבית. וראה גם בהנסמן 
לעבעדיגע  “ַא  מדליק   ]8 ע׳  בסה״ש תש״ד  גם  וכ״מ  שם.  בהערה 
ליכט“ בבית הכנסת. ולנשמת הוריו שנפטרו - נר נשמה )בביתו(. 
]במט״א סתר״ג ס״ח )הובא בהערה שבסה״ש תש״ד ע׳ 7( שלשני 
הוריו - נר נשמה אחד )אבל נר בפ״ע - להורי הבעל ולהורי האשה, 
וכ״כ בדרכי חיים  ועוד.  נראה(. אבל ראה בא״ר סתר״י סק״ד.  כך 
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ושלום סתשמ״ג - נר לכל נשמה. ועד״ז נמסר בהנהגת כ״ק אד״ש 
- י״ג נרות[.

s להכין נר לצורך הבדלת מוצאי יו“כ ]כדלקמן[.

השקיעה(:  לפני  דקות   18  -  6:35 )בשעה  הנרות  s בהדלקת 
להדליק נר של יום הכיפורים ושהחיינו.

s הנרות צריכים לדלוק כשחוזרים הביתה. מדליקים נר ]חשמל[ 
גם בחדר השינה.

s לובשים קיטל )אא“כ חתן בשנת הנשואין שלבש כבר בחופה(. 
אין להיכנס בקיטל לבית הכסא.

s מתעטפים בטלית ומברכים עלי׳ לפני השקיעה. נתאחר מללבוש 
עד לאחר השקיעה ילבשנה ללא ברכה.

s חייב אדם למשמש בבגדיו עם חשיכה, בפרט שלבש בגדי שבת 
במשך היום.

s לפני ההליכה לכל נדרי - ברכת הבנים והבנות. והמנהג - בנוסח 
ברכת כהנים.

)אשמנו  ויתוודה  יעמוד  ובא  ממשמש  השמשות  בין  s כשרואה 
ועל-חטא(. מצות וידוי גם לנשים.

יום רביעי, יו“ד תשרי, יום הכפורים
“לא היו ימים טובים לישראל . . כיום הכפורים“

פניני הקהל. ענינו של הקהל - שכל העם נעשה קהל אחד ומציאות אחת 
- מתבטא גם ביום הכפורים, אחת בשנה - ראה בארוכה במכתב כללי בין 

יוהכ״פ לסוכות תשמ״א. 

)עכ“פ  הקודש  על  מחול  להוסיף  התורה  מן  מצוה  כפור,  s ביום 
משקיעה הנראית בשעה 6:53(.

s חמשה עינויים: אכילה ושתי׳ אסורים אפילו במשהו, אבל ליגע 
לשעות.  להתענות   9-10 מגיל  הקטנים  מחנכים  מותר.  באוכלין 
פחות מגיל הנ“ל אין מענין ומוחים בו מלהתענות. חולה שיש בו 
סכנה אוכל ושותה )לשיעורים, באם יכול מבחינה רפואית( ואינו 
מקדש ואינו מברך על לחם משנה. באם אוכל אפילו פת כל שהוא 
ידיו כרגיל )האוכל לשיעורים אינו  נוטל  ידים כרגיל,  צריך נטילת 
מברך על נט“י(. אכל כזית בכדי אכילת פרס, מברך ברכת המזון, 
ואומר יעלה ויבוא בנוסח: את יום סליחת העון הזה את יום מקרא 

קודש הזה.

פיו.  לרחוץ  זיעה. אסור  להעביר  s רחיצה אסורה במשהו אפילו 
במקומות  נגע  המלוכלך.  מקום  רוחץ  צואה  או  בטיט  התלכלך 
יגע  הכסא  מבית  היוצא  אצבעותיו.  קשרי  עד  נוטל  מכוסים 
במקומות המכוסים ויטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו. באם עומד 
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לפני תפלה - נוטל ידיו גם בלי לגעת במקומות מכוסים אצבעותיו. 
חולה רוחץ כדרכו.

להעביר  אפילו  במשהו  אסורה  וכדומה  ובמשחות  בשמן  s סיכה 
זוהמא, ולרפואה מותר.

s נעילת הסנדל: אסור לנעול נעלי עור ואפילו מחופים בעור. וטוב 
להחמיר גם בשל עץ. ]ובספר המנהגים חב“ד - בשייכות לתשעה 
יום  ל׳  כל  יולדת  כהמחמירים“[.  ודלא  בקאלאשן  “הולכים  באב: 
וחולה שהצינה קשה לו ומי שיש לו מכה ברגליו מותרים בנעילת 
וכו׳ )באם אפשר(.  הסנדל. וטוב שיחליפו מנעל של שמאל בימין 
ובזמנינו שמנעלים שאינם של עור מצויים, כתבו הפוסקים שאין 

להקל.

s לבני זוג - צריך לנהוג כל ההרחקות בין בלילה בין ביום.

וכן  לחנוך.  הגיעו  לא  אפילו  הסנדל  להם  לנעול  אסור  s קטנים: 
אין לרחצם ולסוכם. בעושה מעצמו צריך אביו למחות בידו. הגיע 
לחנוך תענית שעות - אסור גם להאכילו ולהשקותו ואפילו ליתן 

בפניו לאכול. עושה מעצמו צריך אביו למחות בידו.

s ניגון אבינו מלכנו. מזמורי תהילים קטו-קכג. פתיחת הארון. כל 
נדרי ושהחיינו.

s הקהל מברך שהחיינו בלחש, ויזהרו לסיים קודם שיסיים הש“ץ 
בשעת  שהחיינו  שברכו  שאלו  לפרסם  מצוה  אחריו.  אמן  לענות 

הדלקת הנרות - לא יאמרוה עתה.

s ערבית: ברוך שם וכו׳ בקול רם. אחר עלינו וקדיש יתום, ארבעה 
מזמורי תהילים א-ד, קדיש יתום. ואח“כ כל התהילים )מתחילתו(.

s קריאת שמע על המטה כבכל שבת ויום-טוב. ברוך שם וכו׳ בקול 
ועל חטא. קודם השינה מזמורי תהילים:  רם. אין אומרים תחנון 

קכד-קלב. לא יתעטף בכרים וכסתות ועכ“פ לא יכסה רגליו.

s בבוקר משכימים לקום. נוטל ידיו רק עד סוף קשרי אצבעותיו 
ולפני  )בבוקר  ידיהם  נוטלים  כהנים  רחיצה.  להנאת  יכוון  ולא 
ידיו ומעביר המפה )המגבת(  נשיאת כפים( עד פרק הזרוע. מנגב 
על גבי עיניו להעביר מהם חבלי שינה. היו עיניו מלוכלכות מותר 

להעביר הלכלוך. אין שוטפים הפה.

s אין מברכים שעשה לי כל צרכי )עד למחר(.

s פשט טליתו ובא ללובשה אחר כמה שעות צריך לחזור ולברך 
לחזור  צריך  אינו  לאלתר  וללבשה  לחזור  דעת  על  פשטה  עלי׳. 
כי  לאלתר  וללובשה  לחזור  שלא  דעת  על  פשטה  ואפילו  ולברך. 
אם לאחר כמה שעות, ואחר כך נמלך לחזור וללבשה לאלתר, אם 

נשאר עליו טלית קטן אינו צריך לחזור ולברך. 

בעת  ורבש“ע  ג“פ  מדות  י“ג  מלכנו.  אבינו  הש“ץ  חזרת  s אחרי 
פתיחת הארון.
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לתורה  העולים  לברכות  יכוון  ברכות,  מאה  מנין  s להשלים 
בשמים,  מיני  לו  יש  אם  הברכות,  ששמע  ואף  המפטיר.  ולברכות 
יריח בהם למלאות מנין הברכות. אפשר לברך על הבשמים כל פעם 

לאחרי היסח הדעת.

ואם  אב  לו  יש  נשמות.  הזכרת  והפטרה:  התורה  קריאת  s אחר 
בבית  נשאר  האבילות  בשנת  יזכור.  בעת  הכנסת  מבית  יוצא   -
הכנסת, אבל אינו אומר יזכור. אומרים אב הרחמים. “אב הרחמים“ 
- אם יאמרו גם אלו שאין מזכירים נשמות - איז ווי זיי ווילען. דאס 
איז הזכרת נשמות פון א כלל, ולכן אין אומרים ביום שאין אומרים 

תחנון. אבל ביום שמזכירים נשמות פרטיות - גם זה יוכלו לומר.

כמפורט  העבודה,  ובסדר  )בעלינו  פעמים   4 כורעים  s במוסף: 
במחזור(. מכים על החזה באמירת וידוי שבסדר העבודה.

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 אחר מוסף אין אומרים אין כאלקינו )עד לאחר נעילה(. תהילים 
היומי ומזמורי תהלים קלג-קמא. קדיש-יתום.

s בין מוסף למנחה - מפסיקין. אם באפשרי לכל הפחות שלשה 
רבעי שעה.

צריכים  ד“הקהל“  שהכינוסים  תשמ“ח  תשרי  ו׳  בשיחת  הקהל.  פניני 
להיות במיוחד ביומי דפגרא, ועאכו“כ - ביום הכיפורים, “אחת בשנה“. 

מוסף  וקרבן  יום  כבכל  תמידים   2  - זה  ביום  מקריבים  למשיחא:  הלכתא 
)הנעשה בחוץ  ושעיר לחטאת  7 כבשים לעולה  ואיל,  - פר  )שבפ׳ פינחס( 
איל  גדול,  כהן  משל  ואיל  פר   - אחרי(  )שבפ׳  היום  ולעבודת  לערב(  ונאכל 
העם, שעיר לה׳ )חטאת הנעשה בפנים ונשרף( סך הכל 15 קרבנות וגם שעיר 

המשתלח לעזאזל ]וכל סדר עבודת יום הכפורים כמפורט בנוסח התפלה[.

יו“כ  למוצאי  מאכלים  תיקוני  לאסור  ישראל  כל  נהגו  s עכשיו 
)לאדם חלוש יש להתיר מזמן מנחה קטנה ולמעלה )4.21( וכדאי 

ליתן קצת מהאוכל לקטן(.

s במנחה: וידבר וקטרת. אין אומרים אשרי ובא לציון, ולא ואני 
תפלתי. 

קריאת התורה )בסוף פרשת אחרי( ומפטירים ביונה. אבינו מלכנו, 
קדיש תתקבל, לדוד ה׳ אורי, קדיש יתום, ואין אומרים עלינו.
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החתימה  גמר  הוא  “עכשיו  השקיעה.  להתחלת  קרוב  s נעילה: 
ואנו צריכין לבקשת רחמים, ואם לא עכשיו אימתי“.

s פותחים הארון לפני אשרי. בקדיש: לעילא ולעילא מכל. חתמנו 
בספר וכו׳, מי כמוך אב הרחמים. וחתום לחיים טובים וכו׳, נזכר 

ונחתם לפניך וכו׳. באבינו מלכנו: חתמנו בספר וכו׳.
s אחרי פסוקי שמע ישראל, ברוך שם, ה׳ הוא האלקים - קדיש 
נפוליון.  מארש  מנגנים  אמן,  ואמרו  בעלמא  דאמירן  עד  תתקבל 
תקיעה אחת. נוהגים שלא לתקוע עד לאחרי צאת הכוכבים. לשנה 

הבאה וכו׳. סיום הקדיש.
s קוה, פטום הקטורת, קדיש דרבנן, עלינו, קדיש יתום, ט׳ מזמורי 

תהלים קמב-קנ.
ברוך  אמירת  לאחר  עד  במלאכה  אסור  הכוכבים  צאת  s לאחר 

המבדיל או אתה חוננתנו בתפלה.
s איסורי עינוי כגון רחיצה סיכה ונעילת הסנדל מותרים מיד אחר 

שהוסיף מחול על הקודש. איסור אכילה עד לאחר הבדלה.
s תפלת מעריב והבדלה, בקיטל וטלית, אבל בכובע )ולא בכיפה( 

והטלית על הכתפים. אתה חוננתנו.
s שכח ואמר המלך הקדוש או המלך המשפט יתקן תוך כדי דיבור. 
גומר   - וכתבנו  עד  וכו׳  לחיים  זכרנו  חוזר. אמר  אינו  נזכר אח“כ 

תפילתו, ומתפלל שוב בתורת נדבה.

s סיום הצום )לאחר הבדלה( בשעה 7:33. 

מוצאי יום הכפורים
s אומרים גוט יום טוב.

s קודם הבדלה נוטלים ידים )גם הכהנים שכבר נטלו ידיהם לפני 
בלא  אבל  הזרוע  פרק  עד  לסירוגין  פעמים  שלש  כפים(  נשיאת 

ברכה, ורוחצים הפנים והפה.

s הבדלה - יין, נר, המבדיל. 
לו אור אין צריך לחזר אחריו כדרך  s בכל מוצאי שבת, אם אין 
יש  הכיפורים,  יום  במוצאי  אבל  מצות.  שאר  אחר  לחזר  שצריך 
אומרים שצריך לחזר אחר ברכת האור )לפי שהיא כברכת הבדלה 
בו  שנאסר  יו“ט  משאר  היום  זה  לנו  שהבדיל  להקב“ה  שמברך 

להבעיר אור עד עתה בלילה(.

s מברכים דוקא על נר ששבת )= ששבת ממלאכה, והיינו שדולק 
מערב יום-הכיפורים, ושבת ממלאכה כל יום הכפורים, כדי להראות 
שיום זה הוא מקודש ששבת מן האור(. ומן הדין מותר לברך גם על 
נר שהודלק מהאור ששבת. ומכל מקום טוב להחמיר לברך על אור 
ששבת מבעוד יום ממש, באם הנר עשוי להאיר ולא לכבוד. בפועל 

נוהגים להדליק עוד נר מהנר ששבת בביתו ומברך על שניהם.
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יכולות להבדיל בעצמן  יכולות לחכות לבעליהן(  )שאינן  s נשים 
)ויכולות להבדיל על מיץ ענבים או חמר מדינה כגון תה או קפה(.

s אחרי הבדלה, קידוש לבנה - בחגירת אבנט ובסידור.

נעילה  תפלת  התפלל  עתה  “זה  נאמר:  תש“נ  שמח“ת  s בשיחת 
וכו׳, כולל  . עד לסיומה באמירת “אבינו מלכנו“ “שמע ישראל“   .
שלפנ“ז.  גדולה  והתקיעה  בירושלים“,  הבאה  “לשנה  ההכרזה  גם 
 .  . והמהירות לאכול?!..  כזה - מהו החפזון  נעלה  ומצב  ובמעמד 
צריך להשתדל ולפעול על עצמו שיהי׳ במעמד ומצב . . שבסיומו 
 .  . . אכילתו היא   . יום הקדוש אינו חושב ע“ד אכילה ושתי׳  של 
“לשמה“ מצד ציווי התורה “לך אכול בשמחה לחמך“ מבלי לערב 

בזה ה“געשמאק“ דהמאכל הגשמי“.

ושמחים  אוכלים  בשמחה.  אכול  לך  ואומרת:  יוצאת  קול  s בת 
מפני שהוא קצת יו“ט. מרבים בסעודה ובהרחבה. טובלים פרוסת 

המוציא בדבש.

s מתעסקים בעשיית הסוכה. ורוב בני ישראל אינם נזהרים בזה 
זה  דבר  על  הדיבור  ידי  על  חובתם  ידי  ויוצאים  בפועל,  במעשה 

)ובלימוד הלכות סוכה(.

יום חמישי, י“א בתשרי 
תקנ״ג: הכנסה לחדר של אדמו״ר הצמח צדק ע״י סבו, אדמו״ר 

הזקן. 

s מחרת יום כפור נקרא “בשם השם“ )ג-ט׳ס נָאמען(. משכימים 
לבית-הכנסת.

s הימים שבין יום כפור לסוכות הם ימי שמחה שבהם היו מחנכין 
את המזבח בימי שלמה. אין מתענים עד אחר אסרו-חג.

s בשחרית: קריאת התורה )פ׳ האזינו(.
s הנודר לצדקה בשעת הזכרת נשמות לא יאחר לשלם.

s עסוקים בבניית הסוכה וברכישת ד׳ מינים. להיזהר שהסכך יהא 
עמיד ברוח מצוי׳ במשך כל ימי החג )ונוגע במיוחד במחצלות(. אין 
ניתן  וכדומה.  )כאזיקונים  לחזק את הסכך בדבר המקבל טומאה 
כך(.  לשם  המיוחדים  בחוטים  לקשור  או  עץ  בקורות  להשתמש 
בונים דפנות לפני הסכך. מנהגנו לעשות ד׳ דפנות. מרבים בסכך. 
שאין  לולב  לוקחין  שעוה(.  )כמראה  געה“ל  צ“ל  האתרוג  מראה 
עליו כפופין )הנק׳ כפתורים - קנעפלאך(. מוסיפים על ג׳ הדסים, 

ולפחות עוד ג׳ הדסים.

פניני הקהל. רצוי שנוסף על כינוסי “הקהל“ בימי הסוכות יזדרזו ויקדימו 
את הכינוסים גם . . בד׳ ימים בין יום הכיפורים וחג הסוכות - מכתב כללי 
ו׳ תשרי תשמ“ח. ובשיחת ו׳ תשרי תשמ“ח שהכינוסים ד“הקהל“ צריכים 
וחגה“ס,  יוהכ“פ  בין  ימים  בד׳  ועאכו“כ  דפגרא,  ביומי  במיוחד  להיות 
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כאשר בנ“י חדורים לגמרי בהכנות לעניני תומ“צ, כמ“ש במדרש, ובשנה 
זו - כולל גם ל“הקהל“. 

ערב שבת קודש, י“ב תשרי
הילולא של הרה“ק ר׳ אברהם המלאך נ“ע.

s כדאי להימנע מלבנות הסוכה בערב שבת אחר חצות היום.

העברת הסדרה שמו״ת - פרשת האזינו.

s הדלקת נרות בשעה 6:31 )18 דקות לפני השקיעה(. 

ש“פ האזינו, י“ג בתשרי
הילולא של כ“ק אדמו“ר מהר“ש נ“ע.

מהר“ש,  אדמו“ר  של  ההילולא  ויום  הקהל  לשנת  בקשר  הקהל.  פניני 
תשמ“ח  תשרי  י“ג  משיחת  בזה  מועתק  אריבער“,  “מלכתחילה 
לחג  הסמוכים  בימים  בעמדנו  לפועל:  בנוגע   :)152 ע׳  )התוועדויות 
הסוכות שבו הי׳ “הקהל“ בבית-המקדש, ועל-דרך-זה בימי חג הסוכות 
גדול“.  “רעש  להקים   - ב“הקהל“  לפעולות  הזמן  את  לנצל  יש  עצמו, 
ולפנות אל בני ישראל האנשים הנשים והטף בדברים היוצאים מן הלב - 
]ובלב גופא, מעומק פנימיות הלב שפועלים פעולתם במכל שכן מדברים 
היוצאים מחיצוניות הלב או מפנימיות, אבל לא פנימיות דפנימיות, ובלאו 
הכי, אם הדיבור לא יהי׳ מן הלב עלול השומע להקפיד כו׳[. ולומר להם 
בתוספת ביאור ופירוט בארוכה, לכל אחד ואחד לפי ענינו, אודות מהותו 
יהודים!  הקשיבו  כו׳(:  בבית-המקדש  נערך  שבו  והאופן  “הקהל“  של 
ניתנו לכם יומין זכאין שבהם צריך להיות “הקהל את העם“ ולהביא הוספה 
ביראת ה׳, וכל אחד ואחד מישראל יכול להעמיד עצמו, תיכף ומיד, במצב 

של יראת ה׳ תמיד כל הימים.

ובשיחת ליל א׳ דחג הסוכות תשמ“ח )התוועדויות ע׳ 176(: כאשר ישנו 
יודע אם אליו מכוונים הדברים  ואינו  כו׳,  ומסופק  מי ש“נבוך“, מבולבל 
לפעול  יוכל  כיצד  יודע  שאינו  או  ד“הקהל“(,  בענין  להשתדלות  )בנוגע 
בזה, כיצד יגיב העולם על כך, וכו׳ וכו׳. על כך באה ההוראה בשיעור היומי 
המעיין  מעלת  ע“ד   - הדורות  כל  סוף  עד  הנבוכים“  “מורה   - ברמב“ם 
המחובר למקורו, ובנידון דידן, ההתקשרות לרביים )“הנשיא הוא הכל“(, 
הרבי  כאשר  שכן,  אריבער“,  ד“לכתחילה  באופן  הם  הענינים  כל  שאז, 
הולך ביחד עם כל חסיד, בודאי לא יניח שיקחוהו “ארונטער“, בה בשעה 
באופן  היא  סופו,  ועד  אמצעיתו,  מראשיתו,  הרבי(,  )של  מציאותו  שכל 

ד“לכתחילה אריבער“.

s קריאת התורה במקומות המסומנים )“הזי“ו ל“ך“(. אין אומרים 
אב הרחמים.
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s במנחה: קריאת התורה )פ׳ ברכה(. אין אומרים צדקתך.

מוצאי ש“ק, אור לי“ד תשרי
s צאת השבת בשעה: 7:28.

s אין אומרים ויהי נועם ואתה קדוש. 

s אומרים ויתן לך כבכל מוצ“ש אחר הבדלה. 

s מי שעדיין לא קידש לבנה, יקדשנה הלילה.

לכל האורחים שיחיו

מטעם הבד“צ דשכונת קראון הייטס

“שההרגש  אלה  כל  בברכה  מקדמים  הננו  הבאים:  ברוכים  א. 
החסידי שלהם האיר אצלם בגלוי” )כלשון הרב( והגיעו להסתופף 

בצילא דמהימנותא.

נפלאה  וזכות  קדוש  חוב  לרבים.  הם  כמופת  המלך,  כאורחי  ב. 
שיתנהגו בצניעות )גם צניעות המלבושים, ככל פרטי הדינים בזה, 
בעיני  גם  שמים  שם  ולקדש  בהנהגה(  צניעות  וגם  לגברים,  וגם 

האינם יהודים.

ג. החובה מוטלת על כאו״א להישמע להוראות הגבאים והממונים 
ולא  הרוב  דעת  ע״פ  הבד״צ(  חברי  של  מרותם  )תחת  הציבור  על 
ריבות  ודברי  מדנים  לעורר  שלא  וק״ו  לעצמו.  במה  כאו״א  לבנות 

ח”ו.

ביו”ט  וביו”כ.  בשבת  לטלטל  ואסור  עירוב,  אין  בשכונה  כאן  ד. 
מותר לטלטל אבל רק דברים שהם לצורך. 

ד. להלן רשימת המוצרים ומקומות בהכשר הבד”צ:

YAYIN יין - רק חברת

MALCHUS בשר עוף – רק חברת

מסעדות ומאפיות – רק:

KINGSTON BAKE SHOPכ380 קינגסטון )פינת קראון(

CHOCHOLATTEכ792 איסטערן פארקוויי )פינת קינגסטון(.
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רבני  שמות  בו  מופיעים  אם  רק  לסמוך  ניתן  הכשרות  סמל  על 
והרב  וחברי הבד״צ הרב שוויי  השכונה, הלא הם המארי דאתרא 

ברוין שליט״א. 

בחזית  ומודעות  שלטים  )סמל,  שקריים  פרסומים  ישנם  לצערנו 
מסעדות, ואפילו - טופס )בלאנק( למכתבים עם רשימת מוצרים( 
כלל  לסמוך  ואין  כביכול,  הבד”צ  בהכשר  ומקומות  מוצרים  על 
הולכים  לדין תוה”ק,  צייתי  לא  והמפרסמים  פירסומים הללו.  על 
לערכאות רח”ל )שע”ז נפסק בשו”ע: ה”ז רשע וחירף וגידף והרים 
לאידך,  ועוד.  בידם(,  ושמחרימין המחזיק  רבינו,  יד בתורת משה 
מובן שניתן לקנות במכולות מוצרים ארוזים, וכן לאכול במסעדות, 
ליראי  המוחזקים  כשרות  וארגוני  מרבנים  חותמת  עליהם  שיש 
ניתן  פרטים  ביותר.  כמהודרים  העולם  בכל  ומפורסמים  שמים 

לקבל מתושבי המקום יראי שמים.

ה. המים כאן בנ.י. מוחזקים בשרצים. ולדעת רוב הפוסקים בנ.י. 
אין בזה שום היתר, והוא ענין הכי חמור, איסור דאורייתא עם כמה 
לאוין. צריך להזהר שלא לשתות מים מהברז, רק באם ידוע שסוננו 
לשתות  ניתן  בבקבוקים  הנמכרים  מים  פילטר.  באמצעות  כראוי 
במים  זמן  משך  שנתבשלו  מאכלים  לאכול  מותר  חשש.  ללא 
שאינם מסוננים )אצל מי שאינו מקפיד בשוגג(, כי חלקי שרצים 

נתבטלו ע”י הבישול.

נזכה  זה  תשרי  חודש  לפני  שעוד  אנחנו,  ובטוחים  סמוכים  ו. 
לחזות באור פני מלך חיים, ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות 
את מוריך, “זעהן זיך מיט’ן רבי’ן”, קבלת פני משיח צדקנו בפועל 
ממש, ויהא החודש משובע בכל גם לעיני בשר, “ונגלה כבוד הוי’ 

וראו כל בשר יחדיו כי פי הוי’ דיבר”, ותומ”י ממ”ש.

ז. בברכת כתיבה וחתימה טובה.


