
 

  

 ה"ב

 "תקעו בחודש"

? _______________________מהי מצוות היום  

_________________________? _________מה מסמל השופר  

_________________________________________________ 

__________________________והגים שלא נ, ני התקיעותלפ  

__________________________________ -'תקיעות דמיושב'  

__________________________________ -'תקיעות דמעומד'  

___________________? __כמה תקיעות יש לשמוע בכל יום  

? האם גם אני צריכה לברך לפני התקיעות

_________________________________________________

_________________________________________________  

___________________________: ...כשחל ראש השנה בשבת  

 

...אצל הרבי  

תקע הרבי בעצמו את כל  ב"תשנ עד ד"תשי משנת 

הרבי בכה  ,ב"תשי בראש השנה דשנת. בהתקיעות דמיוש

אחרי ההפטרה הכין הרבי עצמו . בעת המפטיר בכי רב
אחד מהשופרות הוא , היו אצלו שלושה שופרות. לתקיעות

' זרק'כך  אחר. שתקע בו ר הצמח צדק"אדמו ק"שופר של כ

ומבין הטלית , את הטלית על הראש והתכופף על הבימה
שמעתי באמצע איזה תנועה של .. ראו שהרבי בוכה מאוד

אלו .. ניגון חרישי באמצע הבכי כשהיה מכוסה בטלית
דיקע 'שעמדו בקירוב אומרים שזה היה ראש־השנה

 ..תנועה

      .בעת התקיעות כיסה הרבי פניו בטלית 

 ה"ב

 תשליך

_________________'? __________תשליך'מתי נוהגים ללכת ל  

? מדוע דווקא ליד מקום מים  

 ___________________________________________

___________________________________________ 

 ___________________________________________

___________________________________________ 

 תשליך'מה עושים ב____________ ?'____________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

...: מנהג זה בראש השנה מות לא קיימנואם מסיבות מסויי

__________________________________________________

__________________________________________________ 

...אצל הרבי  

לאחר מנחה הלך הרבי לבריכת התשליך המיועדת לכך במצר  
בשנים הראשונות הרבי היה יוצא לאמירת תשליך . )777

לפני אמירת התשליך הרבי היה מביט לעבר (. לפארק מרוחק
 .המים לראות את הדגים 

 

 ה"ב

 

 הנהגות נוספות...

.במשך היום של ראש השנה________ _______נוהגים שלא  -  

, רבים באמירת תהילים בכל רגע נתוןמ -  

.ה"של ר' בפרט ביום א    

...אצל הרבי  

ה הרבה הרבי באמירת תהילים באופן "ביום הראשון של ר 
היו רואים שהרבי עסוק ' קבכל עת שנכנסו לחדרו ה. מיוחד

 .באמירת תהילים
ה נערכה התוועדות "דר' לאחר תפילת מנחה של יום ב 

הרבי נהג ליטול ידיו לסעודה וביקש להכריז שכל . מיוחדת
בהתוועדות זו הרבי נהג להזכיר עניין . אחד ואחד ייטול ידיו

 בתורה מכל אחד מהרביים ולנגן ניגון מכל אחד מהרביים
לפני כל ניגון ביקש הרבי (. לוי יצחק' יו רוכן ניגון אב)

 .להכריז את שם בעל הניגון
 .נערכה חלוקת כוס של ברכה לאחר הבדלה 
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 שימושון
השנה לראש  

 
 

 

 ה"ב

 :ערב ראש השנה

______________________: גים ללכת להבערב ראש השנה נו  

_________________________________________: * הסיבות  

       *_________________________________________  

_______________________________: יום זה יש לעסוק בב  

__________________________________________________ 

______________________________________ -התרת נדרים  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

? מדוע לובשים בראש השנה בגדי שבת

__________________________________________________

__________________________________________________  

.החדשהחשוב להחליט החלטה טובה לקראת השנה  -  

...אצל הרבי  

נ מכל אחד "פה עמד הרבי בפתח חדרו וקיבל "בערב ר 
כתיבה וחתימה טובה ': וברך את העוברים בנוסח, ואחד

 .'לשנה טובה ומתוקה
אל בני "י אלול פרסם הרבי מכתבים כלליים "החל מיום ח 

עם לימוד והוראות , "ובנות ישראל בכל מקום שהם
 .וחתימה טובה ות לשנה החדשה וברכת כתיבהמיוחד

יוחד לכל לקראת השנה החדשה שלח הרבי מברק ברכה מ 
לשנה טובה תכתבו ': כ בנוסח"בד. ש ברחבי תבל"ריכוזי אנ

 .'ותחתמו
ה "לאחר תפילת שחרית של ערב ר: התרת נדרים אצל הרבי 

ש "ישבו על בימת התפילה עשרה מחשובי הרבנים ואנ
לאחר התרת ". 'והכל יהיו מותרים לך וכו: "והקהל כולו ענה

 .הנדרים ברך הרבי את הנוכחים
בצהרי היום נכנסו זקני החסידים לגן עדן התחתון והגישו  

נ זה "פ .'נ כללי"פ'ש את ה"לרבי בשם כל אחד ואחת מאנ
ובמשך כל ה לתקיעות "בחבילות שנשא עמו בר הניחהרבי 

 .נ זה"השנה בנסעו לאוהל לקח איתו פ

         .נים"ילות הפהרבי נסע לאוהל לפנות ערב עם חב .2

 ה"ב

 :הדלקת נרות

:הברכות  

1. _______________________________________________ 

 ______________________________________נאמרת על 

2. _______________________________________________ 

 ______________________________________נאמרת על 

_____________יש לכוון על " שהחיינו"כשמברכים , ביום השני  

  -הדלקת נרותזמן 

_________: מוסקבהבאיזור  ו"תשע'ערב ראש השנה ה  

 :ליל החג

? ________________________איזה איחול מאחלים בליל החג  

__________________________________________________ 

__________________________________________: או לאשה  

:בסעודה  

 __________________________________________: החלה -

 ____________ __________________: מברכים: תפוח בדבש -

 ___________________________________________: ואומרים

 ________________________עדיפות ל: ראש של בעל חיים -

 ______________________________________________זכר ל

 _____________________לא אוכלים  -

 ._____בגימטריה _____ ___כיון ש ,_________ם לא אוכלי -

...אצל הרבי  

, פעם ביקש אחד מהמסובים לאכול מהרימון שאכל הרבי 
 .אמר לו הרבי שעדיף לאכול מרימון שלם

ברך , וראכל כשיע, ב"הרבי השתמש בתאנה וכיוצ: פרי חדש 
 .כ נטל את ידיו לסעודה"ברכה אחרונה ואח

 .מראש איל ומראש כבש, כ אכל הרבי מראש דג"בד: ראש 
טבל , לפני ברכת המזון נטל הרבי חתיכ חלה, בסוף הסעודה 

 .במלח ואכלה
 .כמעט ולא דיבר( בפרט בלילה הראשון)ה "בסעודת ר 

 


