
  

  

  
  
  
  



  

2   

  

  
  

  

  
  ר בָ ּדָ   ַתח ּפֶ 

  

  
 ְכִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבהַמְתּכֹון לִ 

  

ל:  א ָמׁשָ ֵאינֹו ֶאּלָ ה, ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ח ּבְ   ִנְפּתַ

בְּ  ה  ַחג. ְק צְ ַח ַמֲעׂשֶ ל  ׁשֶ ְסעּוָדה  ּבִ קֹוִמי  ַהּמְ ִביר  ּגְ ּבַ ָחָזה  ׁשֶ ָפר,  ַהּכְ ֲעִני  'ל, 

ְר  ּגֵ ׁשֶ ְלִביָבה  ֵעת  אֹוָתּה  ּבְ ָאַכל  ִביר  ַח   הָת ַהּגְ ל  ׁשֶ יו  חּוׁשָ ל  ּכָ ר ְק צְ ֶאת  ֲאׁשֶ 'ל 

ַח  ָעַמל  ֶזה.  ּכָ ׁשֶ ַמֲעָדן  ָטַעם  לֹא  ֶאת  ְק צְ ֵמעֹוָלם  יג  ִ ִהׂשּ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוָיַגע,  'ל 

חֹו. ֻיָחד, ּוָפָנה ִאּתֹו ְלִמְטּבָ ְתּכֹון ַהּמְ   ַהּמַ

ח, ִהְתּבֹוֵנן ַח  ְטּבָ ּמִ הּוא ֵמִכילְק צְ ּבַ ה ׁשֶ ְתּכֹון ְוִגּלָ ּמַ ּלֹא  ּדְ   'ל ּבַ ַבׁש, ִמְצָרְך ׁשֶ

ְחּתֹו. ַאְמּתַ   ָהָיה ּבְ

ה  ְק צְ "לֹא נֹוָרא", ִהְרֵהר ַח  ּנֶ אי לֹא ְיׁשַ ַוּדַ ַבׁש, ּבְ ר ַעל ַהּדְ ר ְלַוּתֵ 'ל, "ֶאְפׁשָ

י".  ִביָבה יֹוֵתר ִמּדַ ָבר ֶאת ַטַעם ַהּלְ   ַהּדָ

מֹון ְוַהּסֶֹלת, ַהֶח  ּנָ ּפּור ִעם ַהּקִ ְך ָחַזר ַעל ַעְצמֹו ַהּסִ סֹופֹו ָא ְמ ּכָ ֶמן. ּבְ ֶ ה ְוַהׁשּ

ַח  ָלַקח  ֲהִליְך  ּתַ ל  ִחיִדים  ְק צְ ׁשֶ ַהּיְ ְצָרִכים  ַהּמִ ֶאת  ָהיוּ 'ל  ְרׁשּותֹו    ׁשֶ ֶקַמח    –ּבִ

ֲחַבת –ּוַמִים  ּמַ ן אֹוָתם ּבַ ה לִ  ,ְוִטּגֵ ּיָ ִצּפִ   "ְלִביָבה". ּבְ

ַח  אֹותֹו  ָטַעם  ֲחַבת,  ַהּמַ ִמן  ַהּמּוָצר  ָצא  ּיָ ֶ ַה ְק צְ ִמׁשּ "זֹו  ִביָבה  לְּ 'ל. 

ֻיֶחֶדת?!" ִביר ִמְתַלֵהב   , ַהּמְ ה ַהּגְ ַאְכָזָבה. "ֲאִני לֹא ֵמִבין ִמּמָ ִמְלֵמל ְלַעְצמֹו ּבְ

ל ְך"... -ּכָ   ּכָ

  

רּור הּוא: ל ּבָ ְמׁשָ ל, ְוַהּנִ ׁשָ אן ַהּמָ   ַעד ּכָ

ִמים ַהּנֹוָרִאים ּפָ ,  ַהּיָ ִלים ְלַהׁשְ ִפְתָחם ָאנּו עֹוְמִדים, ֵהם ָיִמים ְמֻסּגָ   ת עוֹ ּבְ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה, ּבְ ָ ל ַהׁשּ   טֹובֹות ֲעבּור ּכָ
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ל ֶאת אֹוָתן   ֵדי ְלַקּבֵ עֹותַאְך ּכְ ּפָ ק. 'ַמְתּכֹון', ֵיׁש צֶֹרְך בְּ ַהַהׁשְ   ְמֻדּיָ

ִמים   ָפֵנינוּ ַהּיָ ּלְ יַצד   ׁשֶ ּכֵ ֲחׁשּוִבים,  ָרִטים  ּפְ ּוְמאֹות  רֹות  ֲעׂשָ ּבַ ְמֵלִאים 

ה  י ִה ַמ וּ   נֹוֲהִגים ּבָ ִאיְלָכךְ   ַהּסִ ּפְ -.  ׁשּום  ַעל  ר  ְלַוּתֵ ר  ְרצֹוֵננּו  ָר ֶאְפׁשָ ּבִ ִאם  ט, 

ֻיָחִדים. ִמים ַהּמְ ל ֶאת ַהּיָ   ְלַנּצֵ

  

ַהֹחֶדׁש  ִמְנֲהֵגי  ל  ּכָ ֶאת  זֹו  ְמֻיֶחֶדת  חֹוֶבֶרת  ּבְ ֲעבּוְרֶכם  ְטנּו  ִלּקַ ְך  ּכָ ם  ְלׁשֵ

ָנה ְוַעד לְ -ַהֲחׁשּוִבים, ֵמֶעֶרב רֹאׁש  ָ בַּ   יֵא צָ מוֹ ַהׁשּ יתׁשַ ֵראׁשִ "ְוַיֲעֹקב ָהַלְך  ,  ת ּבְ

  ְלַדְרּכֹו".

פּוָלה ְקָטִעים ֵאּלּו ִהיא ּכְ   :ַהּתֹוֶעֶלת ּבִ

ַיֲעׂשוּ  ר  ֲאׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶאת  "ָלַדַעת  ִדים  ְמַלּמְ ֵהם  ית,  יֹום  ןֵראׁשִ ָכל  ּבְ  "

ּיֹום. ּבַ ֵעת  ּוְבָכל  ַהֹחֶדׁש  ֵמי  גַּ   ִמּיְ ִדים  ְמַלּמְ ֵהם  ִנית,  ל   תֶא   םׁשֵ ׁשֶ ַטֲעֵמיֶהם 

ְך ַהֹחֶדׁש. ֶמׁשֶ ֻעּלֹוֵתינּו ּבְ הֹות יֹוֵתר ִעם ּפְ ָבִרים, ְוָכְך ּגֹוְרִמים ָלנּו ְלִהְזּדַ   ַהּדְ

ן ה' ּוְבכ יתוֹ ִיּתֵ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ל ּתִ ָתם ׁשֶ ב    ַח ִלּמּוָדם ּוְתִפּלָ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ן ּבְ ַרּבָ

ַהּמ  ְלִקּיוּ וֹ ּוִביַנת  ה  ִנְזּכֶ הּתְ ַה   םַח,  ה   ִפּלָ ׁשָ ּקָ דֹול    ְוַהּבַ ּגָ ׁשֹוָפר  ּבְ ַקע  "ּתְ

ׁש. ד ַמּמָ ֶכף ּוִמּיָ   ְלֵחרּוֵתנּו", ּתֵ

  

ִתיָבה ַוֲחִתיָמה טֹוָבה ת ּכְ ִבְרּכַ   ּבְ

ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה   ְלׁשָ

ְלמּוד ּתֹוָרהֶצֶות   ַהּתַ
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ָנה  ָ   ֶעֶרב רֹאׁש ַהׁשּ

  

ֹוָפר  ׁשּ   ֵאין ּתֹוְקִעים ּבַ

ֶעֶרב רֹ  ָנה  -אׁש ּבְ ָ ל ֹחֶדׁש ֱאלּול   יןֵא ַהׁשּ ִקיעֹות ׁשֶ ין ַהּתְ ֵדי ְלַהְפִריד ּבֵ ֹוָפר, ּכְ ׁשּ ּתֹוְקִעים ּבַ

וּ  ֲחָכִמים,  ַנת  ּקָ ִמּתַ ִמְנַהג  א  ֶאּלָ ֵאיָנן  רֹאׁש ׁשֶ ל  ׁשֶ ִקיעֹות  ַהּתְ ִמן  -ֵבין  ִמְצָוה  ֵהן  ׁשֶ ָנה  ָ ַהׁשּ

  ַהּתֹוָרה. 

ַרת ְנָדִרים  ַהּתָ

לְ  ֵנס  ּכָ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ין  -יֹוםּכְ ָמם לֹ לְ ַהּדִ ְלַקּיְ ַכח  ְוׁשָ ַעְצמֹו  ַעל  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ "ְנָדִרים"  ל  ׁשֶ ָעוֹון  א 

ְנָדִרים  יָּ (כַּ  ֲעוֹון  ְמא   –דּוַע,  הּוא  מֹו  וֹ ָחמּור  ְמַקּיְ ְוֵאינֹו  ֶנֶדר  ד    –ד). "ַהּנֹוֵדר  ּקֵ ִמְתּפַ ְנָקסֹו  ּפִ

דֹוׁש ִלְפֵני   רּוךְ -ַהּקָ לוֹ   הּוא -ּבָ ּפְ ֵהיָכן  לְואֹוֵמר:  ּפְ ן  ּבֶ לֹוִני, נִ וֹ ִני  ּפְ יֹום  ּבְ ֶנֶדר  ַדר  ּנָ ׁשֶ י 

ִדים ָעָליו חֹוָב  ְלָאִכים ְמַלּמְ יִרים ֲעוֹונֹוָתיו". ְוַהּמַ   ה ּוַמְזּכִ

ָפָתיו   ׂשְ הּו ּבִ ֶ א ַמׁשּ ּטֵ ּבִ ָאָדם ׁשֶ ל ֶאָחד   –ָמצּוי ׁשֶ ּלֹא ּכָ ַעם ֶנֶדר, ְוֵכיָון ׁשֶ מֹו ִמּטַ ב ְלַקּיְ ַחּיָ

ִהְלכ ִקי ּבְ ׁשֹוֵגג, ָלֵכן נֹוֲהִגים ְל   ׁש יֵ ֹות ְנָדִרים,  ּבָ א עֹוֵבר ַעל ִנְדרֹו ּבְ ּמָ יר ְנָדִרים  ַלְחׁשֹש ׁשֶ ַהּתִ

ֶעֶרב רֹאׁש  ּדּוִרים.-ּבְ ּסִ ֶדר ַהּמֹוִפיַע ּבַ ִפי ַהּסֵ ָנה ּכְ ָ   ַהׁשּ

ת ְמִחיָלה ׁשַ ּקָ   ּבַ

ּוִמ  ֶיְחָטא",  ְולֹא  טֹוב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ָב "ֵאין  ַהּדְ ַבע  ל    יםִר ּטֶ ִנְכׁשָ ָאָדם  ל  ּכָ

יֹום ֶעֶרב  ַלֲחֵברֹו.  ָאָדם  ין  ּבֵ ל  ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבְ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ַמְתִאים  -ֲאִפּלּו  ְזַמן  ֶזהּו  ין  ַהּדִ

ְמִחיָלה   ׁש  ֵרינוּ ְלַבּקֵ ּכָ ּוִמּמַ ִדיֵדינּו  גַ ,  ִמּיְ ּפָ א  ּמָ ַח ׁשֶ אֹו  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֶהם  ּבָ ֵמִזיד.וֹ לׁשָ וְ -סְענּו  ּבְ  ם 

דֹוׁש ֲאׁשֶ כַּ  ַהּקָ ל  ׁשֶ ַדְרּכֹו  ּבְ ֵנֵלְך  רּוךְ -ר  ְזכּות   ,הּוא -ּבָ ָעֵלינּו  ְנעֹוֵרר  יו,  ַמֲעׂשָ ל  ּכָ ַעל  ָהַרֲחָמן 

ִדיֵננּו. ִאים ּבְ   ְוֵנֵצא ַזּכָ

חּות  ּטְ ּתַ   ִהׁשְ

לְ  ָלֶלֶכת  ים-ֵבית'נֹוֲהִגים  יִקיםְלִהׁשְ   'ַהַחּיִ ַצּדִ ִקְבֵרי  ַעל  ַח  ּטֵ ְצ ְת נוֹ   .ּתַ ם  ׁשָ ה ָק ָד ִנים 

ַתֲחנּוִנים. לַ  ים ּבְ ים ּוַמְרּבִ   ֲעִנּיִ
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ִצּיּון ַעל  ַח  ּטֵ ּתַ ְלִהׁשְ נֹוֲהִגים  קֹום,  ַהּמָ ִקְרַבת  ּבְ ְמָצִאים  ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ   ַהּנִ ַאְדמֹו"ר. ׁשּ ת 

ּבֹות    ֵהן:  ְלָכךְ ַהּסִ

ְמִליצּו ט )א  ּיַ יִקים ׁשֶ ּדִ יֹום ְלעֹוֵרר ֶאת ַהּצַ ֲעֵדנּו ּבְ ין.ֹוב ּבַ   ַהּדִ

יֹוֵתר    םקוֹ ְמ   )ב ם ּבְ ֶלת ׁשָ ה ִמְתַקּבֶ ִפּלָ יק הּוא ָמקֹום ָקדֹוׁש ְוָטהֹור, ְוַהּתְ ּדִ  –ְקבּוַרת ַהּצַ

ְהיֹוָתּה ַעל ַאְדַמת ֹקֶדׁש.   ּבִ

ַה  )ג  יִקים.הוּ -ךְ רוּ ּבָ - ׁש דוֹ ּקָ ׁשֶ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ה ֶחֶסד ּבִ   א ְיַרֵחם ְוַיֲעׂשֶ

ִתיַבת ּפַ    "נּכְ

"נ) ( "ְדיֹון ֶנֶפׁש ְמִסיַרת "ּפִ  ל ָחִסיד לָ -ַעלּפַ   י.ּבִ ַר ְיֵדי ּכָ

ְדיֹון  ֶאת ף  ַעל  ּכֹוְתִביםֶפׁש  ַהנֶּ -ּפִ וּ ָלָבן  ּדַ ַעל  ,  ים  ַרּבִ ַרֲחִמים  ְלעֹוֵרר  י  ֵמָהַרּבִ ים  ׁשִ ְמַבּקְ

וְ  ֵניֶהָחִסיד  ּבְ לוֹ -ַעל  רּוׁש  ַהּדָ ָכל  ּבְ ֵרְך  ּוְלִהְתּבָ יתֹו,  ֶא ּבֵ ֶהָחִסיד  ְמָפֵרט  אן  ּכָ ָמ .  הּוא ת  ׁשֶ  ה 

ַה ְת ִמ  ֶאת  ׁשֹוְלִחים  נּו  ְזַמּנֵ ּבִ לֹו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ל  ּלֵ רֹאׁש ּפַ ּפַ ֶעֶרב  ּבְ כְּ -"נ  ְלִצּיּון  ָנה  ָ ַ ֻד ְק - דבוֹ ַהׁשּ ת  ׁשּ

יא ּדֹוֵרנּו.   ַאְדמֹו"ר ְנׂשִ

ֶדת  ַ ְקֻד  בֹודכְּ יֹום ֻהּלֶ   "ר ַה"ֶצַמח ֶצֶדק" מוֹ ְד ַא  ת ׁשּ

ֶעֶרב רֹאׁש  ָ ַה -ּבְ נַ ׁשּ ל ׁשְ ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ ת תק"ן נֹוַלד  ָנה ׁשֶ יֹום   ֶצֶדק".-ַמח"ר ַה"ּצֶ מוֹ ְד ת ַא ׁשּ ּבְ

רֹאׁש  ָנה, ָא -ַהָמֳחָרת, א' ּדְ נּו ַה   –ַמר ְזֵקנֹו  ַהׁשָ ּבּורר  ָמ ֲא ַמ   –ֵקן  זָּ ַרּבֵ ְתִחיל-ּדִ יִעין   ַהּמַ ּבִ "ַמׁשְ

ּתָ אוֹ  ֵסֶפר ַהּתַ תֹו", ׁשֶ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ּבְ לֶֹשת ַהּפְ   ְנָיא. ְכנֹו הּוא ׁשְ

יךָ וֹ יּ ֶזה ַה  ת ַמֲעׂשֶ ִחּלַ   ם ּתְ

רֹאׁש  דֹוׁש ַה -ּבְ ַהּקָ ּוָגַמר  ִלים  ִהׁשְ ָנה  ָ רּוךְ -ׁשּ י   הּוא -ּבָ ִ ׁשּ ׁשִ יֹום  אֹותֹו  ָהעֹוָלם.  ִריַאת  ּבְ ֶאת 

ָהָאָדם   ִנְבָרא  ּבֹו  ִריָאה    –ׁשֶ ַהּבְ ָכל  ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ַרְגָליו,  ַעל  ָהָאָדם  ָעַמד  ָהָיה.  ֵרי  ִתׁשְ ּבְ א' 

ְפָלָאה ׁשֶ ַה  דֹוׁש ָרא ּבָ ּנִ רּוךְ -ַהּקָ אּות ָלֵבׁש". הּוא -ּבָ   ְוָאַמר: "ה' ָמָלְך ּגֵ

ֶאת   ָהִראׁשֹון  ָהָאָדם  ִהְמִליְך  ֵאּלּו  ים  ִמּלִ דֹוׁש ּבְ רּוךְ -ַהּקָ כָּ   הּוא -ּבָ ְוַעל  ָהעֹוָלם. ָעָליו  ל 

ָנה ְליֹום ַה -ֵמָאז ָהָיה רֹאׁש  ָ דֹוׁש ַהׁשּ רּוךְ -ְמָלַכת ַהּקָ ל ַהנִּ  א הוּ -ּבָ   ָרִאים. ְב ַעל ּכָ

ָנה ׁשָ ֶזה  ,ּוְבָכל  יֹום  ַמִגיַע  ר  ֲאׁשֶ ל  ,  ּכַ ׁשֶ ַמְלכּותֹו  ַעל  ַמְכִריִזים  דֹוׁש ָאנּו  רּוךְ -ַהּקָ  הּוא - ּבָ

ִלים ָעֵלינּו ֶאת ֹעל ַמְלכּותֹו. ָכל ָהעֹוָלם ּוְמַקּבְ   ּבְ
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ל ִחים וֹ ׁשְ ה ְסָפִרים ִנְפּתָ   ׁשָ
יֹום-רֹאׁש  הּוא  ָנה  ָ י -ַהׁשּ ְלכָ ַהּדִ רן  ַהּבְ יִא וּ ל  ַמֲעׂשָ ַעל  ָהָאָדם  ִנּדֹון  ֶזה  יֹום  ּבְ ָנה ים.  ָ ׁשּ ּבַ ו 

ָחְלָפה ְוִנְגזָ  ינֹו ׁשֶ ָאה.  –ר ּדִ ָנה ַהּבָ ָ ׁשּ ְהֶיה ִעּמֹו ּבַ   ַמה ּיִ

ל י יֹוָחָנן: ׁשְ רֹאׁש ׁשָ וֹ ָאַמר ַרּבִ ִחים ּבְ ָנה: -ה ְסָפִרים ִנְפּתָ ָ   ַהׁשּ

מּוִרים, ִעים ּגְ ל ְרׁשָ ל ַצ וְ   ֶאָחד ׁשֶ מּוִרים, יּדִ ֶאָחד ׁשֶ ל  ִקים ּגְ ינֹוִניְוֶאָחד ׁשֶ   ם. ּבֵ

ים.   ר ְלַחּיִ ִמים ְלַאְלּתַ ִבים ְוֶנְחּתָ מּוִרים, ִנְכּתָ יִקים ּגְ   ַצּדִ

ר לְ  ִמים ְלַאְלּתַ ִבים ְוֶנְחּתָ מּוִרים, ִנְכּתָ ִעים ּגְ   יָתה. ִמ ְרׁשָ

ינֹוִני לּוִיים ְועֹוְמִדים ֵמרֹאׁש  ם,ּבֵ ָנה -ּתְ ָ   ּוִרים. ּפ ַהכִּ -ְוַעד יֹוםַהׁשּ

ׁשּוָבה  ים, לֹא ָזכּו  –ָזכּו ְוָעׂשּו ּתְ ִבים ְלַחּיִ ִבים לְ  –ִנְכּתָ     יָתה.ִמ ִנְכּתָ
ָנה רֹאׁש (  ָ   , ט"ז) ַהׁשּ

ִקיעֹות תֵע בְּ  ַהְבָטָחה   ִסּפּור|   ַהּתְ

דּוַע  ּיָ ַעת,  ּכַ ׁשְ ִקיעֹות   ּבִ י  ֵאֶצל   ַהּתְ י  ִעְנָיִנים  ָהיוּ   ָהַרּבִ ֵמיִמּיִ ְראוּ   ם''ׁשְ ּנִ .  מּוָחׁש בְּ   ׁשֶ

ַעם ַנת  ַאַחת  ּפַ ׁשְ ל   ָהְלכוּ תשל"א    ּבִ ִקיעֹות  ּכָ יַע   ַאךְ ,  ּוַמֵהר  'ָחָלק'  ַהּתְ ִהּגִ ׁשֶ י  ּכְ  ָהַרּבִ

רּוָעה ְפֵני  ָהַאֲחרֹוָנה  ַלּתְ ּלִ ִקיָעה"ַה   ׁשֶ דֹוָלה  ּתְ ׁשּום  ָיָצא  לֹא"  ַהּגְ י.  ֹאֶפן   ּבְ  ֶהְחִליף   ָהַרּבִ

ה ּמָ ָעִמים   ּכַ ָעִמים   הְוַכּמָ ,  רֹותפָ ׁשוֹ   ּפְ ְדיֹונֹות  ַעל   ׁשּוב  ַעְצמוֹ   'ָזַרק'  ּפְ ף  ַהּפִ   ְוִהְתַעּטֵ

ָפָניו  ית  ּבְ ּלִ ּטַ ָעִמים  ּוְבַאַחד  ּבַ ָכה  ַהּפְ ִכּיֹות  ּבָ ְמעוּ   נֹוָראֹות  ּבְ ׁשְ ּנִ ָכל  ׁשֶ ית  ּבְ ְדָרׁש -ּבֵ ...  ַהּמִ

ָבר ךְ   ַהּדָ ים  ִנְמׁשַ ִ ֲחִמׁשּ ּקֹות  ּכַ ד  ּוָעהרּתְ ַה   ףסוֹ -ףסוֹ   ''ָיְצָאה  ָאז -אוֹ ,  ּדַ ךְ -ַאַחר  ּוִמּיָ   ּכָ

ִקיָעה"ַה  דֹוָלה  ּתְ   "... ּגְ

אֹוָתּה  ָנה  ּבְ ֶרת,  ׁשָ ֲעׂשֶ ׁשּוָבה  ְיֵמי  ּבַ ֵעת,  ּתְ ׁש ',  ִחידּותיְּ ַה'  ּבְ ּקֵ   –  ָהאֹוְרִחיםְך ִמן  ַאְבֵר   ּבִ

ָהָיה ָבר  ָנׂשּוי  ׁשֶ ה  ּכְ ּמָ ִנים  ּכַ ָרָכה  –  ׁשָ י .  יָלִדיםלִ   ּבְ ֵר   ָהַרּבִ הּוא   ָאַמר  ֵרךְ בְ ַא ְוָה   אֹותוֹ   ךְ ּבֵ   ׁשֶ

ׁש  י  לוֹ   ָאַמר.  'ַהְבָטָחה'  ְמַבּקֵ "ָהַרּבִ ה:  ְדַאג   ְוַאּתָ ם  ּתִ ךָ   ַהַהְבָטָחה  ֶאת  ְלַקּיֵ ּלְ ?",  ׁשֶ

ָרָאה י  ּוְכׁשֶ ָהַאְבֵרךְ   ָהַרּבִ י  לוֹ   ָאַמר,  ֵמִבין   לֹא  ׁשֶ ִקיעֹות  ַהַהְבָטָחה  ֶאת: "ָהַרּבִ   ". ֵמַהּתְ

ַלט  ּקָ ׁשֶ וָּ   ֶאת   ֵרךְ ָהַאבְ   ּכְ י   ת נַ ּכַ ַעת ...  ְצַמְרֹמֶרת   ּבוֹ   ָאֲחָזה ,  ָהַרּבִ ׁשְ ִקיעֹות   ּבִ ָעַמד , כְּ ַהּתְ  ׁשֶ

ֵני   מּול  ל ,  ַהּקֶֹדׁש   ּפְ ּלֵ ִלּבוֹ   ִהְתּפַ ֵרךְ   ּבְ ְתּבָ ּיִ ַעת   ׁשֶ ׁשְ ַזְרָע   זוֹ   ָרצֹון -ּבִ א  ּבְ ַחּיָ  ְוַאף   ָמא יָּ ַק וְ א 

ִני   ִאם :  ֶהְחִליט  ֵרךְ ה'    ְיַזּכֵ זֶ   ִיְתּבָ ל  ַרע ּבְ ָנה   ֲהֵרי ,  א ָמ יָּ ַק   ׁשֶ ָ ָאה   ַלׁשּ ינֹוק   ֶאת   ָאִביא   ַהּבָ  ַהּתִ

  ... ְלָכאן 

ָנה,  ְוָאֵכן  ָ ָאה  ַלׁשּ א  ַהּבָ ּתוֹ   ִעם  ּבָ ינֹוק  ִאׁשְ ָהָיה,  ְוַהּתִ ן   ׁשֶ ִים   ּבֶ   ֶאת  ִעּמוֹ   ְוֵהִביא,  ָחְדׁשַ

ינֹוק ָעַבר",  ְתִקיעֹות"לִ   ַהּתִ "  ּוְכׁשֶ ל   כֹוס ּבְ ָרָכה   ׁשֶ מֹוָצֵא "  ּבְ ָ -רֹאׁש   יּבְ י,  הנָ ַהׁשּ ךְ   ָהַרּבִ  ִחּיֵ

ִקיעֹות   ְלֵדייַ 'ִמ   ֲהֵרי  הּוא: "ְוָאַמר  ָרָחב  ִחּיּוךְ   ֵאָליו   '"... ַהּתְ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

  
ָנה  ָ   רֹאׁש ַהׁשּ

  

מֹות ַה    ג ַח ׁשְ

מֹות: -ְלרֹאׁש  ה ׁשֵ ָ ָנה ֲחִמׁשּ ָ   ַהׁשּ

ָנה ָ  א. רֹאׁש ַהׁשּ

גּוף ָה  ל ָהֵאיָבִרים ּבְ ָהרֹאׁש ַמְנִהיג ֶאת ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ ךְ   –ָאָדם  ּכְ בֹו ָהרּוָחנִ ַמ   ּכָ הּוִדי ּצָ ל ַהּיְ י ׁשֶ

ּלוֹ -רֹאׁש   ְיֵדי-ֻמְנָהג ַעל ָנה ׁשֶ ָ לּותֹו ְוַה   ; ַהׁשּ ּדְ ּתַ רֹאׁש ִהׁשְ יעּו ְוַיְנִהיגּו  -ְנָהָגתֹו ּבְ ּפִ ָנה ַיׁשְ ָ ַהׁשּ

ּה. ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהׁשּ ְך ּכָ ֶמׁשֶ  אֹותֹו ּבְ

ין    ב. יֹום ַהּדִ

ּבְ  י  ְוׁש ּכִ ן  ּדָ ֶזה  דיֹום  ַהּקָ רּוךְ -ׁש וֹ ֹוֵפט  ְקעּו   הּוא - ּבָ "ּתִ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְבָרִאים,  ַהּנִ ל  ּכָ ֶאת 

נוּ  ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ט ֵלאלֵֹקי ַיֲעֹקב"  ,ּבַ ּפָ ָרֵאל הּוא ִמׁשְ י ֹחק ְלִיׂשְ ֶזהּו יֹום   .ּכִ

ָה  ֵאי  ּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּקָ ַהּמִ ִלְפֵני  עֹוְבִרים  רּוךְ -דֹוׁש עֹוָלם  ֶאת  "   הּוא -ּבָ רֹוֶעה  ַרת  ַבּקָ ּכְ

יו. "ֶעְדרוֹ  ל ֶאָחד ַעל ַמֲעׂשָ   ְוהּוא ָדן ּכָ

רֹון  ּכָ   ג. יֹום ַהּזִ

ה זֹוֵכר   יֹום ּזֶ י ּבְ דֹוׁש ּכִ רּוךְ -ַהּקָ ֵניֶא   הּוא -ּבָ ל ּבְ ל ּכָ יֶהם ׁשֶ ָהָאָדם, ְועֹוֶלה ִזְכרֹוָנם -ת ַמֲעׂשֵ

  ְלָפָניו ְלטֹוָבה.

רוּ    ָעהד. יֹום ּתְ

י י ּבְ ֹוָפר.ם וֹ ּכִ ׁשּ   ֶזה ְמִריִעים (ּתֹוְקִעים) ּבַ

ֶסה    ה. יֹום ַהּכֶ

ּבֹו ַה  ֹחֶדׁש ׁשֶ ה ְוֵאינֹו ִנְרֶא ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ּבַ ֵרַח ְמֻכּסֶ ּסֵ ם ִנְרָמ ה. גַּ ּיָ ים ֵאּלּו ִעְנַין ּכִ ִמּלִ א ז ּבְ

דֹוׁש  ב ַהּקָ ין ָעָליו יֹוׁשֵ רּוךְ - ַהּדִ יֹום ֶזה וּ  הּוא -ּבָ ה (מוֹ ּבְ   ) ַלֲעוֹונֹוֵתינּו. לֵח ְמַכּסֶ
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ים ִהּלִ   ֲאִמיַרת ּתְ

ְדרֹאׁש  ָיִמים  ֵני  ׁשְ ָנה-"ּבִ ָ ִפלַּ ,  ַהׁשּ ּתְ ֹקֶדם  ַאַחת  ָעה  ָ רֹאׁש ִמׁשּ ֶעֶרב  ל  ׁשֶ ְנָחה  ַהּמִ ָנה -ת  ָ ַהׁשּ

ִפ  ּתְ רֹאׁש ַעד  מֹוָצֵאי  ּבְ ַעְרִבית  ת  קֹ -ּלַ ִיׁשְ ם  ִמּכֶ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָנה,  ָ ֲאִמיַרת ַהׁשּ ּבַ   ד 

ְצִריִכים  ּתְ  ֵאּלּו  ָיִמים  ֵני  ׁשְ ּבִ י  ּכִ ָויֹום,  ַלְיָלה  ים  ֵהרִהּלִ ָהַאֲחרֹון,   ְלִהּזָ ָקֶצה  ַעד  חֹול  ִדּבּור  ּבְ

נּוי   ּפָ ֶרַגע  ּוְבָכל  ָעֹמק,  ֵלב  ֶרב  ִמּקֶ ּוְבַתֲחנּוִנים  ה  ְתִפּלָ ּבִ ּוְלַהְרּבֹות  ָנה  ׁשֵ ּבְ  לֹוַמרְלַמֵעט 

ים".  ִהּלִ   ּתְ
  "ר הריי"צ) מו אד ד קדושת ב כבו (ממכת

ָנה  ָ   ִאחּוֵלי רֹאׁש ַהׁשּ

רֹאׁש ּבַ  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְיָלה  ָנה-ּלַ ָ ַעְרִבית,  ַהׁשּ ת  ִפּלַ ּתְ ְוֶאת ,  ְלַאַחר  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְמָבֵרְך 

ֵתב ְוֵתָחֵתם".  ּכָ ָנה טֹוָבה ּתִ ת: "ְלׁשָ ִבְרּכַ יתֹו ּבְ ֵני ּבֵ   ּבְ

  ְסעּוַדת יֹום טֹוב

יָ  לִ נֹוְטִלים  ֶאת    ה ָד ְסעוּ ַדִים  טֹוְבִלים  ֶנה",  ִמׁשְ "ֶלֶחם  ַעל  "ַהּמֹוִציא"  ת  ְרּכַ ּבִ ּוְמָבְרִכים 

רּוַסת   ְדַבׁש,  ְלַאַח   .ּוְבֶמַלח  ְדַבׁש ּבִ   "ַהּמֹוִציא "ּפְ ּפּוַח ּבִ ְיָלה ָהִראׁשֹון) טֹוְבִלים ּתַ ּלַ ן (ּבַ ר ִמּכֵ

ּפְ  "ּבֹוֵרא  "ְיִה ְמָבְרִכים  ְואֹוְמִרים  ָהֵעץ"  ִמלְּ -יִרי  טֹוָבה נֶ ָפ ָרצֹון  ָנה  ׁשָ ָעֵלינּו  ׁש  ַחּדֵ ּתְ ׁשֶ יָך 

ַאִיל אֹו  ג  ּדָ ל  ׁשֶ ְורֹאׁש  ִרּמֹון  ֶלֱאֹכל  ם  ּגַ נֹוֲהִגים  ְואֹוְכִלים.  אֹוְמ   ,ּוְמתּוָקה"  ֵאין  ִרים  ֲאָבל 

  ָרצֹון. -ְיִהי

ל רֹאׁש  ִני ׁשֶ ֵליל ׁשֵ ִרי ָחָדׁש -ּבְ ְלָחן "ּפְ ֻ ָנה ַמֲעִמיִדים ַעל ַהׁשּ ָ ּמְ ַהׁשּ ִין ּדְ ַק " ּוְכׁשֶ ים ַעל ַהּיַ ׁשִ

עּוָדה)  ַהּסְ (ִלְפֵני  ּדּוׁש  ַהּקִ ּוְלַאַחר  ִרי"  ַה"ּפְ ַעל  ִנים  ּוְמַכּוְ ֶהֱחָינּו"  "ׁשֶ ת  ְרּכַ ּבִ ְמָבְרִכים 

ִרי ָחָדׁש".   אֹוְכִלים ֶאת ַה"ּפְ

ַמ  ְ "ִאְכלּו  ים"  ׁשּ ּקִ ַמְמּתַ תּו  ּוׁשְ ים  ַייִ   –ַמּנִ ר,  ָבׂשָ ּבְ ה  ּוִמ ַיְרּבֶ יֵ ְגּדָ ן  רֹאׁש   ׁש נֹות.  ָנה -ּבְ ָ ַהׁשּ

ַבׁש ְוָכל ִמיֵני ְמִתיָקה ּתֹות ּדְ ֵמן ְוִלׁשְ ר ׁשָ ׂשָ   . "ִעְנָין ְמֻיָחד "ֶלֱאֹכל ּבָ

זֹון  ת ַהּמָ ְרּכַ   ּבִ

דֹול"  ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה, "ִמּגְ ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהׁשּ ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ְמקוֹ  ילּבִ   ".ם "ַמְגּדִ

  ְקִריַאת ַהּתֹוָרה 

יְנָחס. ת ּפִ ָפָרׁשַ ן ַהּיֹום ּבְ ֶדת ִיְצָחק ָאִבינּו ְוַעל ָקְרּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון קֹוְרִאים ַעל ֻהּלֶ   ּבַ

יְנָחס. ת ּפִ ָפָרׁשַ ן ַהּיֹום ּבְ ִני קֹוְרִאים ַעל ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְוַעל ָקְרּבַ ֵ ּיֹום ַהׁשּ   ּבַ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

ִקיַעת ׁשֹוָפר   ּתְ

ה  -ַותְצ ִמ  ִלׁשְ ן  ִמ ֲעׂשֵ רֹאׁש ַהּתֹוָרה  ּבְ ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ "ּוַבֹחֶדׁש  -ֹמַע  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָנה  ָ ַהׁשּ

רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם". ֶאָחד ַלֹחֶדׁש… יֹום ּתְ ִביִעי ּבְ ְ   ַהׁשּ

  ַמהּו ׁשֹוָפר?

ה ְטהֹוָרהֶקֶרן ׁשֶ  ֵהָמה אֹו ַחּיָ ְוָקא ֶקֶרן ׁשֶ ְונֹוֲהִגים לָ   .ל ּבְ יר ֶאת לְ   יֵד כְּ ,  ל ַאִילַקַחת ּדַ ַהְזּכִ

  ֲעֵקַדת ִיְצָחק. 

ִני ָרָחב,   ֵ ֹוָפר ַצר ְוִצּדֹו ַהׁשּ ל ַהׁשּ ם ִצּדֹו ָהֶאָחד ׁשֶ ֱאַמר   ַמה   ְלַקּיֵ ּנֶ ֶ ים "   ׁשּ ֲעַמּקִ   ְקָרְאִתיךָ   ִמּמַ

  ה'". 

ְתִקיַעת ׁשֹוָפר?  ב ּבִ   ִמי ַחּיָ

יל   ים ִמּגִ ים ָנֲהגָלהַמעְ וָ  13ֲאָנׁשִ ׁשִ ם ַהּנָ ִקיַעת ׁשֹוָפר.לִ וְ  ּו ְלַהְחִמיר. ּגַ ֹמַע ּתְ   ׁשְ

  ָמַתי ּתֹוְקִעים? 

ְיָלה  ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ִקיָעה ּבַ ִקיָעָתּה. –ְזַמן ַהּתְ ֶמׁש ְוַעד ׁשְ ֶ ִריַחת ַהׁשּ   ִמּזְ

ִקיָעה? ת ַהּתְ ְרּכַ   ַמִהי ּבִ

ה'   ה  ַאּתָ רּוְך  ִמְצ ,  ָהעֹוָלם  ֶמֶלךְ   ינוּ ֵק ֱאלֹ "ּבָ ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ְוִצוָּ ֲאׁשֶ קֹול נוּ וֹוָתיו  ֹמַע  ִלׁשְ  

  ׁשֹוָפר".

ה ה'  רּוְך ַאּתָ יָענּו לִ , ָהעֹוָלם ֶמֶלךְ  ינוּ ֵק ֱאלֹ "ּבָ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ה". ׁשֶ   ְזַמן ַהּזֶ

יֶכם!  –ׁשֹוָפר  רּו ַמֲעׂשֵ ּפְ   ׁשַ

רֹאׁש  ֹוָפר ּבְ ֹוָפר  - ִסּבֹות ַרּבֹות ֵיׁש ִלְתִקיַעת ַהׁשּ ָנה. ַהׁשּ ָ יר ָלנַהׁשּ ֹאָרעֹות ׁשֹוִנים ְמ   וּ ַמְזּכִ

ָבִרים ֲחׁשּוִבים: ׁש ַעל ּדְ עֹוְרִרים אֹוָתנּו ַלְחׁשֹב ּוְלַבּקֵ   ַהּמְ

ַחט ַאִיל. ַח ּוְתמּוָרתֹו ִנׁשְ ְזּבֵ   ִיְצָחק ָאִבינּו ֶנֱעַקד ַעל ַהּמִ

ַמֲעַמד ַהר   ד.וֹ ִסיַני ָהָיה קֹול ׁשֹוָפר ָחָזק ְמא -ּבְ

ְזַמן ַהְמָלַכת ְמלָ  ֹוָפר.לִ ם ִכים נֹוֲהִגי ּבִ ׁשּ   ְתֹקַע ּבַ

רּוַעת ָהאֹוְיִבים. ַמע קֹול ּתְ ִית ִנׁשְ ן ַהּבַ ְזַמן ֻחְרּבַ   ּבִ

יַח  ׁשִ ִביַאת ַהּמָ דֹול. –ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ   ִיּתָ
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  ַמְלֻכּיֹות, ִזְכרֹונֹות, ׁשֹוָפרֹות 

רֹאׁש  ל  ׁשֶ מּוָסף  ת  ְתִפּלַ ְמ - ּבִ ָרכֹות  ּבְ לֹש  ׁשָ ֵיׁש  ָנה  ָ ַהנִּ ַהׁשּ ַמְלֻכּיֹות, ָר ְק ֻיָחדֹות  אֹות: 

ּיּוָמּה ( ּסִ אֹוָתּה   ׁשֶ ָרָכה  ּבְ ֱאֶמֶרת  ּבְ ָהֶאְמָצִעית    ַהּנֶ ָרָכה  ּבְ ּבַ ְיָלה  ּלַ ִזְכרֹונֹות   –ּבַ ַהּיֹום)  ת  ְקֻדׁשַ

סּוִקים. ָרה ּפְ יִרים ֲעׂשָ ָרכֹות ֵאּלּו ַמְזּכִ ָכל ַאַחת ִמּבְ   ְוׁשֹוָפרֹות. ּבְ

ֵסֶדר   דֹוׁש   לעַ   ַמְכִריִזים  'ַמְלֻכּיֹות'ּבְ ַהּקָ רּוךְ -ַהְמָלַכת  ִלים   הּוא -ּבָ ּוְמַקּבְ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ

  ָעֵלינּו ֶאת ֹעל ַמְלכּותֹו.

ֵסֶדר   ַה   'ִזְכרֹונֹות'ּבְ ׁשֶ ֱאמּוָנֵתנּו  ַעל  רּוךְ -ׁש דוֹ ּקָ ַמְכִריִזים  ינּו   הּוא -ּבָ ַמֲעׂשֵ ל  ּכָ ֶאת  זֹוֵכר 

ְזּכֹר ָלנּו ֶא  ּיִ ים ׁשֶ ׁשִ   .קָח ת ֲעֵקַדת ִיְצ ּוְמַבּקְ

ֵסֶדר   ַמע  'ׁשֹוָפרֹות'ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֹוָפר  ַהׁשּ קֹול  ֶאת  יִרים  ן  ַמְזּכִ ַמּתַ ים -ּבְ ׁשִ ּוְמַבּקְ ּתֹוָרה 

רּוךְ -ׁש דוֹ ּקָ ֵמַה  ל ְמ  הּוא -ּבָ ֹמַע ֶאת ׁשֹוָפרֹו ׁשֶ ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּנִ יַח ׁשֶ   ִצְדֵקנּו.-ׁשִ

ִקיָעה ַרק    ִסּפּור|   ... ַאַחת ּתְ

ַר דוֹ ַהּקָ   ָהַרב ֵלוִ ׁש  י  ִמבֶּ -יּבִ גֹוָר   –  ֶצ'בְרִדיִיְצָחק  ת  ַסּנֵ ָרׁשַ ּדְ א  ָנׂשָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ם 

ָהיּו חֹוְצִבים   ָבָריו ׁשֶ ִסּיּום ּדְ ִקיַעת ׁשֹוָפר. ּבְ ִלים ִלְפֵני ּתְ ּלְ ְתּפַ ְפֵני ְקַהל ַהּמִ ִהְתעֹוְררּות ּבִ

י ֲאר ַלּפֵ ָבָנה, ְוקֹול  ט  יּקֶֹדׁש, ֵהלִ ַה -ֹון ַלֲהבֹות ֵאׁש ֹקֶדׁש, ָהַפְך ַעְצמֹו ּכְ רֶֹכת ַהּלְ ּפָ ָניו ּבַ ּפָ

ית ּבֵ ֲחַלל  ּבַ ַהּקֶֹדׁש  ְמַמת  ּדִ ֶאת  ַח  ּלֵ ּפִ ְונֹוָרא  יר  ַאּדִ ֲחנּוִנים  ּתַ ִכי  בֶ -ּבְ ּכְ ֶנֶסת,  ן  ַהּכְ

א ִלְפֵני ָאִביו. ְתַחּטֵ   ַהּמִ

ל   "ִרּבֹונוֹ  ֵלִוי  –עֹוָלם"    ׁשֶ י  ַרּבִ ָרווּ -ָזַעק  ְוקֹולֹו  ה  ִיְצָחק  ִחּנָ ּתְ אֹוָתנּו  "  –י  יָת  ִצּוִ

תֹוָרְתךָ  ה    ּבְ דֹוׁשָ ָאנּו    –ַהּקְ ּתֹוְקִעים  ֶזה,  ְרצֹוְנָך  ם  ְלַקּיֵ ּוְכֵדי  ָלֶכם',  ִיְהֶיה  רּוָעה  ּתְ 'יֹום 

ִרים   ֻפּזָ א ְיהּוִדים ַהּמְ ים ְרצֹוְנָך, ֶאּלָ ֵמָאה קֹולֹות. ְולֹא ַרק ֲאַנְחנּו, ָקָהל ָקדֹוׁש ֶזה, עֹוׂשִ

ָכל   יִ ּבְ פּוצֹות  ֲאָת ָר ׂשְ ּתְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ְיהּוִדים  קֹולֹות.  ֵמָאה  ְלָפֶניָך  ּתֹוְקִעים  ַוֲאָת ֵאל  ר  ר 

ָנה   ׁשָ ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ִקיעֹות,  ַהּתְ ָמעֹות  ִנׁשְ זֹו  ָנה  ׁשָ ּבְ ַרק  ְולֹא  ְרצֹוְנָך,  ים  ְועֹוׂשִ ִצים  ִמְתַקּבְ

ֶניָך, ֲא  ָנה ּתֹוְקִעים ּבָ ָנה. ֵמאֹות ְוַאְלֵפי ׁשָ ֵדי   תבוֹ ָלִפים ְוִרבְ ְוׁשָ ָחָלל, ּכְ קֹולֹות ִהְתַנְסרּו ּבֶ

ם ֶא    ת ְרצֹוְנָך ּבֹוֵרא עֹוָלִמים.ְלַקּיֵ

ה ֲאַנְחנוּ " ֵני ְרחּוֶמיָך, צֹאן ַמְרִע ,  ְוִהּנֵ ה ּובְ י ּבְ ְתִפּלָ ִאים ּבִ ַתֲחנּוִנים ָעֶדיָך, ָאנּו  ֶתָך, ּבָ

ִר  ל  ּכָ ִעם  כָ בְ ַיַחד  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ַאְלֵפי  ֲאָת בֹות  ַוֲא ל  ְוַהּדֹורֹותָת ר  ִנים  ָ ַהׁשּ ָכל  ּבְ ְוׁשֶ   , ר 

ִנים ְלָפֶניךָ  נוּ   :ִמְתַחּנְ א  ,ָאִבינּו ַמְלּכֵ דֹול    !ָאּנָ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ַעם ַאַחת... 'ּתְ ַקע ָנא ַרק ּפַ ּתְ

  ... "'ְלֵחרּוֵתנוּ 
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

ִליךְ  ׁשְ   ּתַ

ל רֹאׁש  יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ ָנה-ּבְ ָ ת ִמ   ,ַהׁשּ ִפּלַ ה  ׁשְ י  ִלְפנֵ ,  ְנָחהְלַאַחר ּתְ ים הֹוְלכִ   –ִקיַעת ַהַחּמָ

ם, ְלָנָהר, אֹו ְלבֹור ִליְך" ,ַמִים-ַלּיָ ׁשְ   .ְואֹוְמִרים ּבֹו ֵסֶדר "ּתַ

ַעל ִליְך"  ׁשְ ֲעוֹונֹוֵתינּו  -"ּתַ ִיְכּבֹש  ְיַרֲחֵמנּו  "ָיׁשּוב  ה:  ִפּלָ ְוַהּתְ סּוק  ַהּפָ ם  ִליךְ ׁשֵ   ְוַתׁשְ

ל ַחטֹאָתם ְמצּולֹות ָים ּכָ   ". ּבִ

ׁש   ַמִיםלְ   ָלֶלֶכת  ת פוּ ֲעִדי  ֵיׁש  ּיֵ ֶהם  ׁשֶ ִגים  ּבָ י,  ּדָ ל  ֵעיֵניֶהם  ּכִ ִגים  ׁשֶ תּוחֹות  ַהּדָ ִמיד  ּפְ , ּתָ

קּוָחה ֵעינוֹ  ַעל ְורֹוְמִזים ל ַהּפְ דֹוׁש  ׁשֶ רּוךְ -ַהּקָ   .ָעֵלינוּ  הּוא -ּבָ

ִסיּום ֲאִמיַרת ַה  ִליך"ּבְ ׁשְ   .ָקָטן-ִליתִרים ֶאת ׁשּוֵלי ַהּטַ ְמַנעֲ  "ּתַ

ָנה  אׁש מֹוָצֵאי רֹ  ָ   ַהׁשּ

ב יֹום  ל  ׁשֶ ִמְנָחה  ּדְ ַאֲחֵרי  ֶאת -רֹאׁש '  ִנים  ְמַנּגְ ה  ּבָ ׁשֶ ִהְתַווֲעדּות  ַלֲערֹוְך  נֹוֲהִגים  ָנה  ָ ַהׁשּ

א ִנּגּונֵ  יִרים  ּוַמְזּכִ יֵאינּו  ְנׂשִ ַרּבֹוֵתינּו  ַעלי  ַהּבַ ִכּנּוֵייֶהם;  ּבְ ם-ֹוָתם  יד,  -ׁשֵ ּגִ ַהּמַ ָהַרב  טֹוב, 

י,  ָהַאְלֶטער ַמחֶט יַהּמִ   ַרּבִ ַהּצֶ י,  ַרּבִ י -עֶלער  ָהַרּבִ "ּב,  ַהַרׁשַ י  ָהַרּבִ ַהַר"ׁש,  ַהּמַ י  ָהַרּבִ ֶצֶדק, 

וּ ַריַּ ָה  ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ י"צ  ּדֹוֵר ׁשּ יא  ְנׁשִ ַאְדמֹו"ר  ַמֲאַמ ת  חֹוְזִרים  ְוֵכן  ּוַמֲאִריִכים    תֲחִסידוּ ר  נּו. 

רֹאׁש  מֹוָצֵאי  ַעד  ֲחָזָרתֹו  ָ -ּבַ ִדיַהׁשּ ּכְ ֶא   ָנה,  ר  ָנה -ׁש א רֹ   תְלַחּבֵ ָ ַהׁשּ ְיֵמי  ֶיֶתר  ִעם  ָנה  ָ ַהׁשּ

ל ּתֹוָרה.  ִעְנָיִנים ׁשֶ   ּבְ

ָרָכה ל ּבְ   ּכֹוס ׁשֶ

רֹאׁש לְ  ל  ׁשֶ ַהִהְתַוֲעדּות  כְּ -ַאַחר  ָהָיה  ָנה,  ָ ת  ְק -דבוֹ ַהׁשּ ַ ַהּכֹוס, ֻדׁשּ ַעל  ְמָבֵרְך  ַאְדמֹו"ר 

ָלה ָהָיה ְמַח  ִפיַלת ַמֲעִריב ְוַהְבּדָ ק  ּוְלַאַחר ּתְ ָרָכה"ִמ   יםִח ּנֹוכְ לַ ּלֵ ל ּבְ ים. ֲאָלִפים  "ּכֹוס ׁשֶ  ַרּבִ

לִ  יִעים  ַמּגִ ֶזה  770-ָהיּו  ב  ּגָ ִנׁשְ כָּ   "ְלַמֲעָמד  ְך  ּוְבֶמׁשֶ ֲאֻרּכֹות,  עֹות  ׁשָ ְך  ִנְמׁשָ ָהָיה  ְזַמן  ׁשֶ ל 

ִנּגּוִנים   ן  ְמַנּגֵ ָהל  ַהּקָ ָהָיה  ה  יםַהֲחֻלּקָ י    ֲחִסיִדּיִ ָהַרּבִ ׁשֶ יָרה.ת  ֶא   ְמעֹוֵדדּכְ ִ ַעִין  ׁשְ ַא   ַהׁשּ ֵרי 

ה.    ָרֲאָתה ֵאּלֶ
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ׁשּוָבה  ֶרת ְיֵמי ּתְ   ֲעׂשֶ

  

ֵמרֹאׁש  ִמים  ַהּיָ ֶרת  יֹום-ֲעׂשֶ ַעד  ָנה  ָ י -ַהׁשּ ּכִ ׁשּוָבה",  ּתְ ְיֵמי  ֶרת  "ֲעׂשֶ ִנְקָרִאים  ּפּוִרים  ַהּכִ

ה   ֵאּלּו ְמַצּפֶ ִמים  ּיָ דֹוׁש ּבְ רּוךְ - ַהּקָ ְח -ִלְבֵני  הּוא -ּבָ ּיַ ׁשֶ ְתׁש ָהָאָדם  ּבִ ְתׁשּוָבה ָב וּ ְזרּו  ּבִ ה. ַהחֹוֵזר 

ִמים ֵאּלּו  ּיָ ד  –ּבְ ל ִמּיָ   ְמחּוִלים לֹו. ַוֲעוֹונֹוָתיוִמְתַקּבֵ

ים   ַמְרּבִ ֵאּלּו  ִמים  ּיָ ֵמ ּבְ ִנְזָהִרים  ה,  ְתִפּלָ ּבְ -ֲאַבקּבִ ִקים  ּוְמַדְקּדְ ָכל ֲעֵבָרה  ִמּבְ יֹוֵתר  ִמְצוֹות 

ָנה. ָ   ַהׁשּ

ִפּלֹות ְלעֲ  ֶרת ְיֵמיֵסֶדר ַהּתְ   ׁשּוָבה: ּתְ  ׂשֶ

ָנה ָ ְבָכל ַהׁשּ ִלים ּכִ ּלְ   :ַאְך מֹוִסיִפים ,ִמְתּפַ

ֲחִריתא)  ת ׁשַ ְתִפּלַ ח, ּבִ ּבַ ּתַ ים" – ְלַאַחר ִיׁשְ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ   . "ׁשִ

תב)   ְתִפּלַ מֹוֶנה  ּבִ ֵרה  -ׁשְ י  –ֶעׂשְ ְלַחּיִ מֹוָך", "ּוְכתֹוב  ּכָ ים", "ִמי  ְלַחּיִ טֹוִבים" "ָזְכֵרנּו  ם 

ים"."ּבְ וּ    ֵסֶפר ַחּיִ

דֹוׁש"ג)  ֶלְך ַהּקָ ִמים "ַהּמֶ ה ָקדֹוׁש" ְמַסּיְ ת "ַאּתָ ִבְרּכַ דֹוׁש" ,ּבְ ְמקֹום "ָהֵאל ַהּקָ   .ּבִ

אֹוֵהב ּבְ ד)   "ֶמֶלְך  ְמקֹום  ּבִ ט"  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶלְך  "ַהּמֶ ִמים  ְמַסּיְ ׁשְֹפֵטינּו"  יָבה  ִ "ָהׁשּ ת  ִבְרּכַ

ט". ּפָ   ְצָדָקה ּוִמׁשְ

ּיּום )ה ּסִ מֹוֶנהּתְ  ּבְ ת ׁשְ ה -ִפּלַ ֵרה אֹוְמִרים "עֹוׂשֶ לֹוםֶעׂשְ ָ לֹום".ַהׁשּ ה ׁשָ ְמקֹום "עֹוׂשֶ   " ּבִ

מֹוֶנהו)   ׁשְ ת  ִפּלַ ּתְ נּו" -ְלַאַחר  ַמְלּכֵ "ָאִבינּו  אֹוְמִרים  ּוִמְנָחה  ֲחִרית  ׁשַ ת  ְתִפּלַ ּבִ ֵרה  ֶעׂשְ

ָכל יֹום ל ֶעֶרבחּוץ  ,ּבְ ת ּוִמְנָחה ׁשֶ ּבָ ַ ת.-ִמׁשּ ּבָ   ׁשַ

ִמים ֵמרֹאׁש מכְּ ז)   ָכל ַהּיָ ת ,  ֹחֶדׁש ֱאלּול-ֹו ּבְ ְתִפּלַ ִעי…" ּבִ אֹוְמִרים "ְלָדִוד ה' אֹוִרי ְוִיׁשְ

ַח". ּבֵ ֲחִרית ּוִמְנָחה ִלְפֵני "ָעֵלינּו ְלׁשַ   ׁשַ

  צֹום ְגַדְלָיה 

ּיֹום י  ּבַ ִליׁשִ ְ ן  ַהׁשּ ּבֶ ְגַדְלָיה  ֶנֱהַרג  ֵרי  ׁשְ ּתִ ׁשֶ   ִחיָקם,ֲא -ְלֹחֶדׁש  ֵאִרית א רֹ   ָהָיה ִמי  ִלׁשְ ׁש 

ֶאֶרץַהּפְ  ֲאָרה ּבְ ׁשְ ּנִ יתיִ -ֵלָטה ׁשֶ ן ּבֵ ָרֵאל ְלַאַחר ֻחְרּבַ ָאִרים -ׂשְ ׁשְ ְרחּו ַהּנִ ׁש. ִעם מֹותֹו ּבָ ְקּדָ ַהּמִ

ם   ְוׁשָ ְצַרִים  יָגהְלּמִ ִ ׁשֶ   אֹוָתם  ִהׂשּ ֶבלָידֹו  ּבָ ֶמֶלְך  ר  ְנבּוַכְדֶנּצַ ַאכְ ,  ל  ּבְ אֹוָתם  ֶהֱעִניׁש  ָזִרּיּות ׁשֶ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

ית. יֹום ֶזה,  הּבָ ַר  ן ּבֵ ַלם ֻחְרּבַ ּבֹו ִנׁשְ ְק -ׁשֶ ע ַעלַהּמִ ׁש ָהִראׁשֹון, ִנְקּבַ   ַז"ל ְליֹום צֹום.ְיֵדי ֲח -ּדָ

  

ִמּדִ  ה  ֲעׂשֵ ְוַתְכִלית "ִמְצַות  ַלֲאבֹוֵתינּו.  ָצרֹות  ֵאְרעּו  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ְלִהְתַעּנֹות  ִביִאים  ַהּנְ ְבֵרי 

כְּ  ִהיא  ֲעִנית  ְלעֹוֵרר  ַהּתַ רֹון ת  ֶא ֵדי  ִזּכָ זֹאת  ּוְתִהי  ׁשּוָבה,  ַהּתְ ְרֵכי  ּדַ ַעל  ַח  ְלַפּקֵ ָבבֹות  ַהּלְ

אֹוָתן   ְוָלנּו  ָלֶהם  ְרמּו  ּגָ ׁשֶ ַעד  ה  ַעּתָ ינּו  ַמֲעׂשֵ ּכְ ָהיּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  י  ּוַמֲעׂשֵ ָהָרִעים  נּו  ְלַמֲעׂשֵ

ָבִרי רֹות. ּוִבְזכּות ַהּדְ ה, ָנׁשּוב לְ ַהּצָ   ֵהִטיב…ם ָהֵאּלֶ

י כֵ לָ וְ " יו ְוָלׁשּוב ֵמֶהן, ּכִ ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ ִמים ְלַפׁשְ אֹוָתן ַהּיָ ים ֶאל ִלּבֹו ּבְ ל ָאָדם ָלׂשִ ב ּכָ ן ַחּיָ

ֵמ  ְנעּות  (ַהִהּמָ ֲעִנית  ּתַ ּבַ ר  ָהִעּקָ ִלְתׁשּוָבה. ֵאין  ֲהָכָנה  א  ֶאּלָ ֲעִנית  ַהּתַ ְוֵאין  ה)  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה 

ֲאָנׁשִ  אֹוָתם  ׁשֶ ָלֵכן,  ּכְ ׁשֶ ֵטִלים, ּמִ ים  ּבְ ְדָבִרים  ּבִ ַהּיֹום  ֶאת  ים  ּוְמַבּלִ ּיּול  ּטִ ּבְ הֹוְלִכים  ים  ְתַעּנִ

ֵפל ְוִה  ְפסּו ֶאת ַהּטָ ר".נִּ ּתָ   יחּו ֶאת ָהִעּקָ
  ) א, א"קכ  ערוך  שולחן  קיצור( 

רֹות  ּפָ   ּכַ

לְ  ְרְנגֹול  ּתַ לִ   ,ָזָכרלֹוְקִחים  ַה   . ְנֵקָבהְוַתְרְנֹגֶלת  ֶאת  ּבַ "נֹוְטִלים  ָרה"  ּפָ ֶאת יָּ ּכַ ְואֹוְמִרים  ד 

"ֶזה  ֲחִליָפִתי",  "ֶזה  אֹוְמִרים  ׁשֶ ּכְ ָהרֹאׁש  ֵמַעל  ָהעֹוף  ֶאת  ְמסֹוְבִבים  ָאָדם",  ֵני  "ּבְ ח  ּסָ ַהּנֻ

ָרִתי". ּפָ מּוָרִתי", "ֶזה ּכַ   ּתְ

רֹות (ִמ  ּפָ לֹשֶאת ֵסֶדר ַהּכַ לֹום") אֹוְמִרים ׁשָ ים ּוְלׁשָ ֵני ָאָדם" ַעד "ֲאֻרּכִ ָעִמים."ּבְ    ּפְ

ַה וֹ ׁש  ֶאת  ָרה'ֲחִטים  ּפָ "ַעל   ',ּכַ ּוְמָבְרִכים  ָעָפר  ּבֶ ָהָאֶרץ  ַעל  ְך  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ם  ַהּדָ ֶאת  ים  ְמַכּסִ

ָעָפר" ּבֶ ם  ּדָ ּסּוי  ְיכֹוִלים   .ּכִ ֶהם  ּבָ קֹומֹות  ִלּמְ זֹוְרִקים  ָליֹות  ְוַהּכְ ֵבד  ַהּכָ ַעִים,  ַהּמֵ ֵני  ּבְ ֶאת 

ַמִים ְלַקְחּתָ  ָ גּ עֹופֹות ַהׁשּ ּיֹום ֶזה    –)  אֹו ֲחֵצרֹות  ת וֹ ם (ַעל ּגַ ִרּיֹות ּבְ ָראּוי ְלַרֵחם ַעל ַהּבְ ְלִפי ׁשֶ

ֲח  ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ַמִים.  ָ ַהׁשּ ִמן  ָעֵלינּו  ַרֲחמּו  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ִרּיֹות  זַ ּכְ ַהּבְ ַעל  ַרֵחם  ַהּמְ ל  "ּכָ  –"ל: 

  ְמַרֲחִמים ָעָליו".

בַּ    ת ׁשּוָבהׁשַ

רֹא  ין  ּבֵ ׁשֶ ת  ּבָ ַ ָנה  -ׁש ַהׁשּ ָ ּבַ -םיוֹ לְ ַהׁשּ "ׁשַ ִנְקֵראת  ּפּוִרים  ַמְפִטיִרין ַהּכִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ׁשּוָבה"  ת 

ֶאלֹוֶקיָך" ה'  ַעד  ָרֵאל  ִיׂשְ "ׁשּוָבה  ֶרק  ּפֶ ּבְ ּה  ּבַ ּבָ "ׁשַ ָלּה  ַהּקֹוְרִאים  ֵיׁש  ֵני .  ִמּפְ ׁשּוָבה"  ּתְ ת 

ׁשּוָבה. ֶרת ְיֵמי ּתְ תֹוְך ֲעׂשֶ ִהיא ּבְ   ׁשֶ

ׁשּוָבה ִליכְ    טַא ּתְ

ּבַ  ָהַרב ְלַהְדִליקת יִמְנַהג ּבֵ  ׁשַ ׁשּוָבה ִליְכט"  הָב ׁשוּ -תּבְ ׁשּוָבה". –"ּתְ   "ֵנר ּתְ
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ְתׁשּוָבה    ִהְתעֹוְררּות ּבִ

ּדֹוֵרׁש   ָהַרב  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ פּוצֹות  ּתְ ָכל  ּבְ ּבַ ָנהּוג  ׁשַ ֵבית  הָב ׁשוּ -תּבְ ִעְנְיֵני -ּבְ ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ

ֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ׁשּוָבה, ּכְ   ה.ָב וּ ָהָעם ִלְתׁש  ּתְ

ֵרי  ׁשְ   ו' ּתִ

ַה  יֹום  הּוא  ֵרי  ׁשְ ּתִ כְּ   'יטאְרַצי יָ 'ו'  ֵאם  ל  ַ ֻד ְק -דבוֹ ׁשֶ ִנית ׁשּ ָהַרּבָ ּדֹוֵרנּו,  יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ת 

ַחנָּ  ָמַרת  ְדָקִנית  ֵניאֹוְרסֹון.  ַהּצִ ׁשְ ִנְפְטָרה  ה  ֲעלוֹ ִהיא  ְנָח ת  ּבַ יוֹ ה  ַהּמִ ּבָ ם  ּבְ ַ  ּוְמקֹום  , תַהׁשּ

  יֹוְרק.-וּ ְניָתּה ּבִ ְמנּוָח 

ַהחֹ ׁשַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ  יֵמי  ּבִ ָחל  (ּוְכׁשֶ ֶזה  ּיֹום  ּבְ ְלִהְתָוֵעד  ָנַהג  ּדֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ָנַהג  ת  ל 

ם ַמּסֶ  ת ַהִהְתַוֲעדּות).ְלַסּיֵ ְתִחּלַ   ֶכת ּבִ

ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ  םׁשּ ֵ ׁשּ ּבְ ְקֵראת  ַהּנִ ֶקֶרן,  ָיַסד  ּדֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ַח   ת  ַרת נָּ "ֶקֶרן  ַמּטְ ה". 

ְתָנִאים נֹוִחי ַהְלָואֹות ּבִ ֶרן ַלֲעזֹר ּבְ ְך ִלְבנֹותַהּקֶ ָ ָרֵאל-ם ְוִלְזַמן ְמֻמׁשּ יְך   ,ִיׂשְ ּתּוַכְלָנה ְלַהְמׁשִ ׁשֶ

ֶהן.  ּלָ   ֶאת ִלּמּוֵדי ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ

ית ַחנָּ  ְקָרִאים "ּבֵ ן נֹוְסדּו מֹוְסדֹות ִחּנּוְך ַהּנִ   ה". ּכֵ

  

  ִסּפּור|   "יָך ַנְפׁשִ "ָצְמָאה לְ 

ֶאְמהֹוְרְסט אּוִניֶבְרִסיַטת  ּבְ ׁשֶ ְצִליִחים  ַהּמַ טּוֶדְנִטים  ֵמַהּסְ ֶאָחד  ָהָיה  ל.  ֵמִאיר    ר' 

ַאְרצוֹ  ִרי-תּבְ ֵאְיֶדְלָמן  תַהּבְ ִוד  ּדָ ָלַרב  ִהְתָקֵרב  הּוא  ַיֲהדּות  ּבְ ִהְתַעְנְינּות  ִעְקבֹות  ּבְ  .

ִמנְּ  ּוְבַאַחת  ִריְנְגִפיְלד,  ִלְניוּ ׁשֶ   יו ִסיעֹוָת ֵמְסּפְ ֵאְיֶדְלָמן  ָהַרב  ִעּמוֹ -ל  ְלָקחֹו  ל  ֶא   יֹוְרק 

  .יָהַרבִּ 

ַתח   ּפָ ִנּגּוִנים,  ר  ִמְסּפַ ְלַאַחר  ִסּיּוָמּה,  ּבְ ַאְך  ָבר.  ּדָ ֵמִאיר  ר'  ֵהִבין  לֹא  ִהְתַוֲעדּות  ּבַ

י". ַמֲעַמד ַההֹוד ְוקֹולֹו ַהּמַ  ּגּון "ָצְמָאה ְלָך ַנְפׁשִ ּנִ י ּבַ ִלּבֹו  ָה ל  ְרִטיט ׁשֶ ָהַרּבִ י ֵהִזיזּו ּבְ ַרּבִ

ִעיר   חּור ַהּצָ ל ַהּבָ הוּ 'ׁשֶ ֶ ְתׁשּוָבה.  'ַמׁשּ   ..ּוֵמאֹותֹו ֶרַגע ֶהְחִליט ַלְחזֹר ּבִ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

  
ּפּוִרים   ֶעֶרב    יֹום ַהּכִ

  

ֲחִרית  ת ׁשַ ִפּלַ   ּתְ

ֶעֶרב ּפּוִרים-יֹום ּבְ ֲחנּון וְ "ִמְזמֹור ְלתֹוָדה"ֵאין אֹוְמִרים  ַהּכִ   ."נוּ כֵּ ינּו ַמלְ ִב ָא ", ּתַ

ת ֶלעַקאח    ֲחֻלּקַ

ל ֶאָחד ִמן ַהּמִ  ֲחִרית עֹוֵבר ּכָ ת ׁשַ ִפּלַ איְלַאַחר ּתְ ּבַ ִלים ִלְפֵני ַהּגַ ּלְ ַחלֵּ ,  ְתּפַ ק ְלָכל ֶאָחד ַהּמְ

רּוַסת עּוַגת ַבׁש -ּפְ   .("ֶלעַקח") ּדְ

ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ  ַלֲחִסיִד ׁשּ ק  ְלַחּלֵ ָנַהג  ּדֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ָכל  ת  ּבְ ֶלת   "חֶלעַק "ה  נָ ׁשָ ים  ּדֶ ּבְ

ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה". ְוִאֵחל ,ַחְדרוֹ    ְלָכל ֶאָחד "ׁשָ

ָה  י  זֶּ יַּ ַר ָהַרּבִ ׁשֶ ָאַמר  ַעלי"צ  ַהּבַ יק,  ַעּתִ ִמְנָהג  ם-הּו  א -ׂשֵ ָהָיה  ְלָך וֹ טֹוב  נֹוֵתן  "ֲאִני  ֵמר 

דֹוׁש  – 'ֶלעַקח' רּוךְ -ַהּקָ ָנה טֹוָב  הּוא -ּבָ ן ְלָך ׁשָ   . ה"ִיּתֵ

ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה". "בּ ׁשַ ַר ָה י ָהַרּבִ    הֹוִסיף: "ׁשָ

ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ  ִעְנָין ׁשּ ּבְ דֹוׁשֹות  ַהּקְ יחֹוָתיו  ִ ִמׂשּ ַאַחת  ּבְ ֵאר  ּבֵ ּדֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ת 

ִאם ִנְגַזר ָעָליו ַח 'עַקחלֶּ 'ַה  ּבְ ק ְלַמּתְ לוֹ ׁשָ וְ -ס: "ִעְנָין ֶזה הּוא ׁשֶ ּקֵ ְזּדַ ּיִ ׂשָ ם ׁשֶ ֵיֵצא    ,ָדםוְ   רַנת ּבָ

ַלת ַה  ַקּבָ   ". 'חעַק לֶּ 'ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

  ְסעּוַדת יֹום טֹוב

יִרי ֲעׂשִ ּבָ ה  ּוִמְתַעּנֶ יִעי  ׁשִ ּתְ ּבַ ְוׁשֹוֶתה  ָהֹאֶכל  ל  ה   ,"ּכָ ִהְתַעּנָ ִאּלּו  ּכְ תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ַמֲעֶלה 

יִרי"  יִעי ְוֲעׂשִ ׁשִ ֶכת ּתְ ָנה רֹאׁש (ַמּסֶ ָ   .)ַהׁשּ

וְ ֶלֱאכֹ   ִמְצָוה יֹוםׁשְ לִ ל  ֶעֶרב  ּבְ ּיֹום, -ּתֹות  ּבַ יֹוֵתר  ם  ֻמְקּדָ ְסעּוָדה  ְואֹוְכִלים  ּפּוִרים  ַהּכִ

ְפֶסֶקת. ּנֹוָסף ַעל ְסעּוָדה ַהּמַ   ּבְ

ּבִ  "ַהּמֹוִציא"  רּוַסת  ּפְ ֶאת  כְּ טֹוְבִלים  ַרב:  ה  (ַמֲעׂשֶ ַ ֻד ְק -דבוֹ ְדַבׁש  יא ַאְדמֹו"ר  ת  ׁשּ ְנׂשִ

ם ּבְ ּפְ   תִלְטּבֹל ֶא  ג ֵה וֹ נּדֹוֵרנּו ָהָיה    ְדַבׁש).ֶמַלח ְוַגם ּבִ רּוַסת "ַהּמֹוִציא" ּגַ

עּוָדה ָהִראׁשֹוָנה. ּסְ ִגים ּבַ ִרים ֶלֱאֹכל ּדָ  ְמַהּדְ
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לֹות ָ ְמֻבׁשּ ר  ׂשָ ּבָ (ֲחִתיכֹות  ַלאְך"  "ְקֶרעּפְ ׁש)  ,אֹוְכִלים  ּלָ ְמׁשֻ ָבֵצק  ּבְ ה   .ֲעטּופֹות  ּבָ ְוַהּסִ

ְלִדי רֹוֵמז  ר  ׂשָ ַהּבָ ֵצ ְלָכְך:  ְוַהּבָ ְלַרֲחִמיםַה   קן  רֹוֵמז  אֹותֹו  ה  ַכּסֶ ִריםַח ּוְמ   .ּמְ , ַיַחד  אֹוָתם   ּבְ

יק  ג ּוְלַהְמּתִ ין'ְלַמּזֵ ת ַהּדִ ת ָהַרֲחִמים'ְיֵדי -ַעל 'ִמּדַ   . 'ִמּדַ

ה. ִנּיָ ְ עּוָדה ַהׁשּ ּסְ ם ּבַ ְמׂשֻ יִצים אֹו ׂשֻ  ֵאין אֹוְכִלים ׁשּום, ּבֵ

ֶעֶרב יֹום ּפ -ֵאין ֶלֱאֹכל ּבְ ים לְ א  ֶאלָּ ּוִרים  ַהּכִ ּלִ ְטנֹו ַמֲאָכִלים ַהּקַ ְהֶיה ּבִ ּלֹא ּתִ ֵדי ׁשֶ ִעּכּול, ּכְ

ְתִפּלֹות יֹוםְמֵלָאה  ס ּבִ ּפּוִרים. -ְוִלּבֹו ּגַ  ַהּכִ

ת ְמִחיָלה ׁשַ ּקָ   ּבַ

קֹום   ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ר-יֹום  –"ֲעֵברֹות ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ּבֵ   .ַהּכִ ֵאין   –ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו  ֲעֵברֹות ׁשֶ

רַה -יֹום ּפּוִרים ְמַכּפֵ ה ֶאת ֲחֵברֹו" ,ּכִ ַרּצֶ ּיְ ֶכת יֹוָמא) . ַעד ׁשֶ   (ַמּסֶ

ֶנְגָדם  ּכְ ָחָטא  ְואּוַלי  ן  ּפֶ ְסִליָחָתם,  ֶאת  ׁש  ּוְמַבּקֵ ֲחֵבָריו  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ס  ְמַפּיֵ ְך  ּכָ ּום  ִמׁשּ

ֶזל   ָידֹו ִמן ַהּגֶ ַכח. ְוִאם ֵיׁש ּבְ ְמַחל לֹו. יֵּ ַפ ִוי   ְחֹזר יַ   –ְוהּוא ֹלא ָיַדע אֹו ׁשָ ּיִ   ס ֶאת ֲחֵברֹו ַעד ׁשֶ

ֵלם ְולֹא ִיְהֶיה ַאְכָזִרי. ֵלב ׁשָ ּנּו ְמִחיָלה ִיְמַחל ּבְ ים ִמּמֶ ׁשִ ר ְמַבּקְ   ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ְוָאְמרּו ֲח  ל ַהּמַ ָעיו". –ַז"ל: "ּכָ ׁשָ ל ּפְ   ַמֲעִביִרין לֹו ַעל ּכָ

  ַמְלקֹות 

ל ִלְפ נֹוֲהִגים לְ  ת ִמְנָחה  נֵ ַקּבֵ ִפּלַ ל עֹור,  ַמְלקֹות  39י ּתְ ְרצּוָעה ׁשֶ ָהיּו ּמַ ֵזֶכר לַ   –  ּבִ ְלקֹות ׁשֶ

ים ֶאת עֹוְבֵרי ָהֲעֵבָרה ּבִ  ֶמת. ַמּכִ ְנֶהְדִרין ָהְיָתה ַקּיֶ ּסַ   ְזַמן ׁשֶ

ְלֶקה ְוַהּלֹוֶקה ַלַחׁש, (ַהּמַ ה ְואֹוֵמר ּבְ ְלִקים אֹותֹו ִמְתַוּדֶ ּמַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ק "ְוהּוא וּ ס) ֶאת ַהּפָ ּבְ

ר ָעוֹון"  ָעִמים. 3ַרחּום ְיַכּפֵ   ּפְ

ְקֶוה  ּמִ   ְטִביָלה ּבַ

ְפֶסֶקת. ְלִפי ִמְנַהג   ת ִמְנָחה, ְוֵיׁש טֹוְבִלים ַאַחר ְסעּוָדה ַהּמַ ִפּלַ ֵיׁש נֹוֲהִגים ִלְטּבֹל ֹקֶדם ּתְ

ַעם   ָעִמים ּוְבָכל ּפַ י ּפְ ּתֵ "ד טֹוְבִלים ׁשְ ת לְ ת  ֵדי ָלֵצא ְטִבילֹות כְּ   3ַחּבַ ִפּלַ עֹות, ִלְפֵני ּתְ ָכל ַהּדֵ

ַמְפֶסֶקת   ְסעּוָדה  ּוְלַאַחר  ָטֳהָרה,  ּבְ ְלִהְתַוּדֹות  ֵדי  ּכְ ְליֹום  –ִמְנָחה  ָסמּוְך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  -ּכְ

ּפּוִרים.   ַהּכִ

ת ִמְנָחה ִפּלַ   ּתְ

דֹול ּגָ ַהּיֹום  עֹוד  ּבְ ִלים  ּלְ מֹוֶנה  .ִמְתּפַ ׁשְ ת  ְתִפּלַ ֵרה-ּבִ ִוּדּוי", "ֵס ם  ימֹוִסיִפ   ֶעׂשְ ֶדר 

ים ּבָ  יִרים ֶאת ַהֵחְטא ַמּכִ ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ב.ּכְ   ֶאְגרֹוף ַעל ַהּלֵ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

"ְלִפי ְנָחה:  ַהּמִ ת  ְתִפּלַ ּבִ ְוָקא  ּדַ ִוּדּוי  יֹום  ֵסֶדר  ֵאין  ׁשּוָבה -ׁשֶ ּתְ ִלי  ּבְ ר  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ

ְיָא  א  ּמָ ְוׁשֶ ׁשּוָבה,  ַהּתְ ר  ֵמִעּקַ הּוא  ּדּוי  ָא ְוַהּוִ לֹו  ְגַלל   ןסוֹ ַרע  ּבִ ְפֶסֶקת  ַהּמַ ְסעּוָדה  ֵעת  ּבְ

ֶכת ( . יֹום ֶזה"ָהֲאִכיָלה, ְולֹא יּוַכל ְלִהְתַוּדֹות ּבְ    יֹוָמא) ַמּסֶ

  ְסעּוָדה ַמְפֶסֶקת

ְפֶסֶקת:  עּוָדה ַהּמַ יִמים ֶלֱאֹכל ֶאת ַהּסְ   ַמְקּדִ

ְדַבׁש.  רּוַסת "ַהּמֹוִציא" ּבִ   טֹוְבִלים ּפְ

 ְלִעּכּול. ם  יים ַהּנֹוִח אֹוְכִלים ַמֲאָכלִ 

ְסעּוָדה זֹו. ִגים ּבִ  לֹא אֹוְכִלים ּדָ

ָלצּום   ִמְנָהֵגנּו  ה.  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ִלְפֵני  עּוָדה  ַהּסְ ֶאת  ִלְגֹמר  עֹות  26ֵיׁש  אֹוֶמֶרת  ׁשָ (זֹאת 

ַה   25 ָעה  ָ ֵמַהׁשּ ְקָצת  ְועֹוד  ְמֵלאֹות  עֹות  ֶלֱאֹכל  26-ׁשָ ְלַהְפִסיק  ֵיׁש  ָלֵכן  ע  26),  ִלְפנֵ ׁשָ י ֹות 

ל מֹוָצֵאי יֹוםאת ֵצ  ּפּוִרים.-ַהּכֹוָכִבים ׁשֶ  ַהּכִ

בֹוד ַה    ג ַח ּכְ

ַה"ִק  ֶאת  ָנה)  ׁשָ ְלָפחֹות  ׂשּוִאים  (ַהּנְ ָבִרים  ַהּגְ ים  לֹוְבׁשִ ְפֶסֶקת  ַהּמַ ְסעּוָדה  יְטל" ְלַאַחר 

אֹותֹו   ָבן,  יֹוםַהּלָ ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ים  ִפי- לֹוְבׁשִ ּוִמְתַעּטְ ּפּוִרים,  ּבְ ַהּכִ ֵדי ת  יַטלִּ ם  ּכְ יֹום  עֹוד  ִמּבְ

ְיָלה ֵאין ְמָבְרִכים). ּלַ   ְלָבֵרְך ַעל ָהֲעִטיָפה (ּבַ

  חֹוְלִצים ֶאת ַנֲעֵלי ָהעֹור.

ִנים ת ַהּבָ ְרּכַ   ּבִ

ְלֵבית  ִלְפֵני ִציָאה  ֱאָצָאיו -ַהּיְ ִמּצֶ ְוַאַחת  ֶאָחד  ל  ּכָ ֶאת  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ רֹאׁש  ְמָבֵרְך  ֶנֶסת  ַהּכְ

ת  ִבְרּכַ ִני   ּבְ ֱאֶמֶרת   , ם ַהּבָ ח   ַהּנֶ ֻנּסַ ת   ּבְ ְרּכַ לֹום")    ֲהִנים וֹ ַהכּ   ּבִ   . נֹוָספֹות   ּוְבָרכֹות ("ְיָבֶרְכָך . . ׁשָ

ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ  ִלְפֵני ׁשּ ִמיַע  ּוַמׁשְ ְנָחה  ַהּמִ ת  ִפּלַ ּתְ ְלַאַחר  ָמה  ּבָ ַעל  עֹוֶלה  ָהָיה  ַאְדמֹו"ר  ת 

ְלִמיֵד  תֹו    יּתַ ְרּכָ ּבִ ֶאת  ִמיִמים  ְר   –ַהּתְ כּ כַּ ּבִ ַוֲח ינִ ֲה וֹ ת  טֹוָבהם  ֲחִתיָמה  ּוְגַמר  , ִתיָמה 

ית. ׁשּוָבה ֲאִמּתִ   ְלִהְתעֹוְררּות ּתְ

עִדיֶקע ִליְכט    ַא ֶלעּבֶ

ים"  ל ָאָדם ָנׂשּוי ַמְדִליק "ֵנר ַחּיִ עִדיֶקע ִליְכט". –ּכָ   "ַא ֶלעּבֶ
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ּפּוִרים    יֹום ַהּכִ

  

ל ִנְדֵרי    ּכָ

ּלֹא זַ ָאְמרּו ֲח  מ  "ל: "ָהרֹוֶצה ׁשֶ ָנה  ָדָריו כָּ נְ   וּ ִיְתַקּיְ ָ רֹאׁש   –ל ַהׁשּ ָנה ְויֹאַמר: -ַיֲעֹמד ּבְ ָ ַהׁשּ

ֲאִני ָעִתיד ִלְנּדֹר  ל ֶנֶדר ׁשֶ ֵטל".  –ּכָ ֶכת ְנָדִרים) ִיְהֶיה ּבָ   (ַמּסֶ

"כָּ  לֹוַמר  יֹוםָנֲהגּו  ִניַסת  ּכְ ִעם  ִנְדֵרי"  י-ל  ִמּכֵ ּפּוִרים.  ּיֹוםַהּכִ ׁשֶ יוֹ -ָון  הּוא  ּפּוִרים  ם ַהּכִ

ְיֵמי  ְת וּ   ְסִליָחה ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָאָדם  ָנַדר  ְוִאם  ֶזה  יֹום  ּבְ ֵמֲעוֹונֹוָתיו  ֵהר  ְלִהּטַ ָהָאָדם  ָצִריְך  ׁשּוָבה, 

ָנה ֶנֶדר ְוהּוא זֹוְכרֹו  ָ מ  –ַהׁשּ ב ְלַקּיְ מֹו, ֵאין יֹוםַחּיָ ר ָעָליו ְוֵאינֹו  -ֹו. ִאם לֹא ִקּיְ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ַהּכִ

ם נִ  ַקּיֵ טּור ִמּלְ   ְדרֹו.ּפָ

ם ָנַד   ם ִא   ּגַ ִאם  ְוֵכן  ִנְדרֹו,  ֶאת  זֹוֵכר  יֹוםֵאינֹו  ְלַאַחר  ָבר  ּדָ ם  ְלַקּיֵ ח - ר  ּכַ ְוִיׁשְ ּפּוִרים  ַהּכִ

מֹו   ַעת  –ְלַקּיְ ׁשְ ַעל  ֶחְטאֹו  א  ָ יֹום  ִיׂשּ ִלְפֵני  ָהָיה  (ׁשֶ ּפּוִרים) -ִנְדרֹו  רּוי ,  ַהּכִ ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ְוִנְמָצא 

ֵחְטא ְנָדִרי ֵאינֹו ּבְ רם ׁשֶ ּפֵ ּפּוִרים. -יֹוםּבְ  ִמְתּכַ   ַהּכִ

ת ַעְרִבית  ִפּלַ   ּתְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"   ם ּכְ רּוְך ׁשֵ קֹול ָרם. –"ּבָ   ּבְ

ה  ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ   ְקִריַאת ׁשְ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"   ם ּכְ רּוְך ׁשֵ קֹול ָרם. –"ּבָ   ּבְ

ֲחִרית  ת ׁשַ ִפּלַ   ּתְ

ּבְ  ְמָבְרִכים  ַה ֵאין  ַ ִבְרכֹות  עַ ׁשּ ְמָבְרִכים  זֹו  ָרָכה  ּבְ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ י"  ָצְרּכִ ל  ּכָ ִלי  ה  ָעׂשָ ל  ַחר "ׁשֶ

ּפּוִרים ֵאין נֹוֲעִלים ַנֲעַלִים.-ְנִעיַלת ַנֲעַלִים, ּוְביֹום   ַהּכִ

ְקִריַאת  ם ּבִ ה, אוֹ - ּגַ ִפּלָ אֹוְמִרים ֹקֶדם ַהּתְ ַמע ׁשֶ בֹוד. ׁשְ ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ל ָרם. קוֹ ּבְ   –."  ְמִרים "ּבָ

  ַאת ַהּתֹוָרה יִר ְק 

ת ַאֲחֵרי  ָרׁשַ ר ַעל ֲעבוֹ - קֹוְרִאים ֶאת ּפָ ּה ְמֻדּבָ יֹום מֹות, ּבָ דֹול ּבְ ּפּוִרים. - ַדת ַהּכֵֹהן ַהּגָ   ַהּכִ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

ְנָחס. ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ נֹות ַהּיֹום ּבְ   ַמְפִטיר: ָקְרּבְ

ְעָיהּו נ"ז  ׁשַ   ּוָבה.ׁש ּתְ ּצֹום ְוַה ַעל ַה  –"ְוָאַמר סֹוּלּו סֹוּלּו"  –ַהְפָטָרה: ִמּיְ

מֹות  ַרת ְנׁשָ   ַהְזּכָ

ָרֵאל"   ָך ִיׂשְ ר ְלַעּמְ ּפֵ ִדיָת"    –"ּכַ ר ּפָ ים, "ֲאׁשֶ ִתים   –ֵאּלּו ַהַחּיִ ַהּמֵ ד ׁשֶ ִתים. ְמַלּמֵ ֵאּלּו ַהּמֵ

ַה  ִלְזכּות  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ים  ַהַחּיִ ל  ׁשֶ ָדָקה  ְוַהּצְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא  ָרָתם  ְוַכּפָ ָרה,  ּפָ ּכַ ִתים.  ְצִריִכים  ּמֵ

  ָרא)ְפ ִס (

ְלִעּלּוי  אֹוְמִרים "ִיְזּכֹר"  ת  ִפּלַ ַמ -ּתְ וְ   תִנׁשְ ָאִביו  ׁשֶ ִמי  ְפָטִרים.  ים  ַהּנִ ַחּיִ יֹוֵצא   –ִאּמֹו 

ית מֹות.-ִמּבֵ ַרת ְנׁשָ ַעת ַהְזּכָ ׁשְ ֶנֶסת ּבִ   ַהּכְ

ת מּוָס  ִפּלַ   ףּתְ

 ַ ת מּוָס ֲחָזַרת ַהׁשּ ִפּלַ ל ּתְ ַרת -םוֹ י  לבֹוָדה ׁשֶ ֶדר ָהעֲ ף ּכֹוֶלֶלת ֶאת ֵס "ץ ׁשֶ ּפָ ּכַ ּפּוִרים, ׁשֶ ַהּכִ

ֲעבֹוָדה זֹו. לּוָיה ּבָ ָרֵאל ָהְיָתה ּתְ   ִיׂשְ

ָעִמים:   ּפְ ע  ַאְרּבַ ִנים)  ַהּפָ ַעל  ְוִלּפֹל  ִים  ְרּכַ ַהּבִ ַעל  (ִלְכרַֹע  ַאְרָצה  ֲחוֹות  ּתַ ְלִהׁשְ א)  נֹוֲהִגים 

ַח" ּבִ  ּבֵ ְלׁשַ "ָעֵלינּו  ת  ַהַחזָּ ,  ְתִפּלַ אֹוֵמר  ׁשֶ "ַוֲאַנְח ּכְ ֲחִוים"   נוּ ן  ּתַ ּוִמׁשְ ב) ּכֹוְרִעים  אֹוֵמר  .  ׁשֶ   ּכְ

ָהֲעבֹוָדה ֵסֶדר  ֹפָרׁש   : ּבְ ּמְ ְוַהּנֹוָרא  ד  ְכּבַ ַהּנִ ם  ֵ ַהׁשּ ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ְוָהָעם  "ְוַהּכֲֹהִנים 

ֲח  ּתַ ה ּוְבָטֳהָרה ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמׁשְ ָ ְקֻדׁשּ דֹול ּבִ י ּכֵֹהן ּגָ ֵניֶהם". לִ ְפ ִוים ְונוֹ יֹוֵצא ִמּפִ   ים ַעל ּפְ

ִאם ת  ּבְ ִלְפרֹ ֵמֲאָבִנים  ֲעׂשּוָיה  תֶס נֶ ַהכְּ -יתּבֵ   ִרְצּפַ ָצִריְך  ְנָיר  שׂ ,  אֹו  ה  ָאסּור   ,ַמּפָ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ

ׁש. ְקּדָ ת ֶאֶבן ִמחּוץ ַלּמִ ֲחוֹות ַעל ִרְצּפַ ּתַ   ְלִהׁשְ

ת ִמְנָחה ִפּלַ   ּתְ

ת ָהֲעָרי ָרׁשַ ֵס ְקִריַאת ַהּתֹוָרה: ּפָ ּבְ   מֹות. -ַאֲחֵרי  רֶד ֹות ׁשֶ

ֶפר. –ַהְפָטָרה: ֵסֶפר יֹוָנה  ל ַהּסֵ   ּכָ

ר ַעל ִניְנֵוה ֵסֶפר יֹוָנה ְמֻסּפָ דֹוָלה  ,ּבְ ים  ,ָהִעיר ַהּגְ ֲחָטֶאיָה ָהַרּבִ ָאַמר ה' ְלַהְחִריָבּה ּבַ  .ׁשֶ

רּוךְ  ְבּתֹו ְוָחַמל ַעל ָה - ְוהּוא, ּבָ ְחׁשַ ְבָיכֹול ָחַזר ּבֹו ִמּמַ ֵהם וֹ י  ִעיר ְוַעלהּוא, ּכִ ֶביָה ַאֲחֵרי ׁשֶ ׁשְ

ֵלָמה ְתׁשּוָבה ׁשְ   .ָחְזרּו ּבִ

 ַ לֹא ַהׂשּ ׁשּוָבהּוֵמֶהם לֹוְמִדים ׁשֶ א ּתְ ֲעִנית ּגֹוְרִמים, ֶאּלָ ים טֹוִבים ּגֹוְרִמים  ק ְוַהּתַ   .ּוַמֲעׂשִ

ן ּכֵ "ַויַּ ,  ׁשֶ ֶנֱאַמר:  לֹא  ִניְנֵוה  י  ַאְנׁשֵ ֱא ּבְ ְוַת ְרא  ם  ּקָ ׂשַ ֶאת  ֶנֱאַמר:  לָּ ֶא   ֲעִניָתם",לִֹקים  ְך  ּכָ א 

ם ָהָרָעה". ְרא ֱא "ַויַּ  ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם, ּכִ ֲעִנית) לִֹקים ֶאת ַמֲעׂשֵ ֶכת ּתַ   (ַמּסֶ
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ת ְנִעיָלה ִפּלַ   ּתְ

ת   ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ה ַמְתִחיִלים ְלִהְתּפַ ִקיַעת ַהַחּמָ ל    'ְנִעיָלה'ָסמּוְך ִלׁשְ יִכים ַעד ִסּיּומֹו ׁשֶ ּוַמְמׁשִ

  ּיֹום. ַה 

ַפ  ה   ִנְקֵראת  טּותׁשְ ּבְ ִפּלָ ם  ַהּתְ ׁשֵ ם-ַעל  'ְנִעיָלה'  ּבְ ָעִרים  ְנִעיַלת  ׁשֵ ְ , ַהּיֹום  ףסוֹ   ִלְקַראת  ַהׁשּ

יֵא   ֵתינוּ ֵמַרּבוֹ   ַאךְ  ל  נוּ יְנׂשִ י  ,ְמֻקּבָ ְבָיכֹול  ִנְנָעִלים  ֶזה  ַמן זְ ּבִ   ּכִ דֹוׁש   ּכִ רּוךְ -ַהּקָ -ּוְבֵני  הּוא -ּבָ

ָרֵאל ם  ִיׂשְ חּוץ ְמַקְטֵרג  ְלַאף תְיֹכלֶ  ִליִמּבְ , ְלַבּדָ ֵנס ִמּבַ   .ְלִהּכָ

ת -ּפֹוְתִחים ֶאת ֲארֹון ְתִחּלַ ָא  'ְנִעיָלה'ַהּקֶֹדׁש ּבִ ה. ְוִנׁשְ ִפּלָ ל ַהּתְ ך ּכָ ֶמׁשֶ תּוַח ּבְ   ר ּפָ

ְתֵבנּו". ְמקֹום "ּכָ  אֹוְמִרים "ָחְתֵמנּו" ּבִ

ְמקֹום "ּוְכתֹוב", "ְוֵנָחֵתם" ּבִ   ֵתב".כָּ נִ ְמקֹום "וְ אֹוְמִרים "ַוֲחֹתם" ּבִ

ת   ִפּלַ ּתְ ָרֵאל…"    'ְנִעיָלה'ְלַאַחר  ִיׂשְ ַמע  סּוִקים: "ׁשְ ַהּפְ ֶאת  ָרם  קֹול  ּבְ ַעם   –אֹוְמִרים  ּפַ

בֹוד…"   ם ּכְ רּוְך ׁשֵ ָעִמים, "ה' הּוא  –ַאַחת, "ּבָ לֹש ּפְ ָעִמים. –" יםִק ָהֱאלֹ ׁשָ ַבע ּפְ  ׁשֶ

ׁשֶ  ָהַאֲחרֹון  יׁש  ּדִ ַהּקַ ֶאְמַצע  ת ּבְ ִפּלַ ּתְ ַאַחת   'ְנִעיָלה'  ל  ִקיָעה  ּתְ ֹוָפר  ׁשּ ּבַ ּתֹוְקִעים 

נּוָיה" ַלִים ַהּבְ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ִנים "ַמ   .ְואֹוְמִרים: "ְלׁשָ ִקיָעה ְמַנּגְ ְרׁש ָנּפֹוְליֹון" א ִלְפֵני ַהּתְ

ְמֲחלוּ  ּנִ טּוִחים ׁשֶ י ּבְ ְמָחה, ּכִ ׂשִ ל ֲעֹונֹוֵתינּו. ּבְ    ּכָ

מוּ  ֶזה  ר  ִנּגּון  ֵב ׁשָ ל  ִמְדָרׁשוֹ -יתּבְ ַ ֻד ְק -ד בוֹ כְּ   ׁשֶ ִה ׁשּ ּבְ ּדֹוֵרנּו  יא  ְנׂשִ ַאְדמֹו"ר  ְתַלֲהבּות ת 

ְמֻיָחד ּבִ דֹוָלה  י    .ּגְ ַעל    ָנַהגָהַרּבִ אוֹ ַלֲעלֹות  ּסְ ִנים(  ּכִ ָמה  ַעל  ְמֻאָחרֹות   ּוְבׁשָ ַהת   ּבָ   ֻמְגּבַ

ְמֻיָחד ה),  ּבִ ּסָ ָניו  ֶאת   ּכִ יתוֹ   ּפָ ַטּלִ נָ ,  ּבְ ּפָ ַלּפֵ   יוּוְכׁשֶ ָהלַה   יּכְ ַח ,  ּקָ ְמָחה  ְועֹוֵדד  ִנּצֵ ׂשִ  ֲעצּוָמה   ּבְ

יָרה  ִ תֶאת ַהׁשּ ׁשֶ ְרּגֶ ְלֶהֶבת.וְ  ַהּנִ   ַהּנִ

ְפִרי ל ַהּכַ תֹו ׁשֶ ִפּלָ   ִסּפּור|   ּתְ

דֹוׁש  ּיֹום ַהּקָ ן ּבַ ּמֵ ְפִרי ֶאָחד ִהְזּדַ ּפּור ְלֵבית-יֹום  –  ַנַער ּכַ ֶנֶסת  ּכִ ָהָיה  ַהּכְ ַער ׁשֶ . ַהּנַ

ְוַעםּבוּ  צּוַרתוְ   ıֶר ָהָא -ר  ָיַדע  יֹום  –אֹות    לֹא  ל  ּכָ ב  יֹוׁשֵ ֵבית-ָהָיה  ּבְ ּפּוִרים    ַהּכִ

ל, ּלֵ ְדָרׁש ְולֹא ִהְתּפַ ֵאין ֹאֶמר ּוְדָבִרים.  ַרק  ַהּמִ ן ּבְ ְפֵני ַהַחּזָ ל ּבִ ּכֵ יב ּוִמְסּתַ   ַמְקׁשִ

ֵביתַהִהְתַר  דֹוָלה ּבְ ׁשּות ַהּגְ ֶנֶסת ָהְלָכה ְוָגְבָרה  ּגְ ל  פִ ּתְ ִלְקַראת    ַהּכְ ִעיָלה ׁשֶ ת ַהּנְ ּלַ

ָללֹות  -יֹום ְוַהּיְ ָעקֹות  ַהּצְ ֶאת  ַער  ַהּנַ ַמע  ָ ׁשּ ֶ ּוִמׁשּ ּפּוִרים,  ִקְרּבֹו.    –ַהּכִ ּבְ ִלּבֹו  ר  ּבַ ִנׁשְ

יֹוֵתר,   ְרְנגֹול ָחִביב ָעָליו ּבְ ָפר ָהָיה קֹול ַהּתַ ּכְ ּבַ ל ְקִריאֹות ָהעֹופֹות ׁשֶ ּכָ ּמִ ּום ׁשֶ ּוִמׁשּ

ׁש  ַע   ִנּגַ ֲארֹון ַהּנַ ְלֵעֶבר  ת  -ר  ִפּלַ ּתְ ִעם  זֹו  ֵאיָמה  ַעת  ׁשְ ּבִ ְוָקָרא  ָכל   'ְנִעיָלה'ַהּקֶֹדׁש  ּבְ

  חֹו: וֹ כּ 
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

  ה' ַרֵחם ָנא!  ...ִריקוּ -קוּ - קוּ ...  ִריקוּ -קוּ - "קוּ 

ַלח ְיׁשּוָעה!"  ...ִריקוּ -קוּ - קוּ   ...ִריקוּ -קוּ - קוּ "   -   -  -  ה' ׁשְ

ֵבית ּבְ ַרַעׁש  ְדָר   ָקם  ּובִ ַהּמִ ׁשוּ ׁש  ַמר:   ּקְ ְבִכי  ּבִ ָקָרא  ַער  ַהּנַ ַאְך  ה,  ֶחְרּפָ ּבְ ְלָגְרׁשֹו 

ם ֲאִני ְיהּוִדי  " י  יֶכםֵק ֶוֱאלֹ ּגַ ּלִ ם ׁשֶ   !"הּוא ּגַ

  

ית ַעל   ּבֵ ל ַהּבַ ם-ִמְדָרׁשֹו ׁשֶ ִחיל ּוִבְרָעָדה  -ׁשֵ ם ִמְתּכֹוְנִנים ּבְ ּלָ דּוׁש ּוָמֵלא. ּכֻ טֹוב ּגָ

ת   ַה 'ְנִעיָלה'ִלְתִפּלַ ַעל ,  ם- ּבַ וּ -ׁשֵ ְבִכּיֹות  ּבִ ה  ַמְרּבֶ ֵמָהָרִגיל טֹוב  יֹוֵתר    .ְבַתֲחנּוִנים 

ְתִפּלֹות   צּו ַאף ֵהם ּבִ ַמִים, ִהְתַאּמְ ָ ב ָחמּור ְוִכי ֵיׁש ִקְטרּוג ִמן ַהׁשּ ּצָ ַהּמַ ם ׁשֶ ּלָ ֵהִבינּו ּכֻ

ַה  ב.  ַהּלֵ ֵמעֶֹמק  ֲעצּומֹות  ֵביתּוִבְבִכּיֹות  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ְוַה ֶנסֶ ַהכְּ   ּמִ ֶעְזַרת ת  ּבְ ים  ׁשִ   ּנָ

ׁשָ  ים ּבְ ׁשִ ַעל   ֶאתְמָעם  ַהּנָ ל ַהּבַ ם-ַזֲעָקָתם ׁשֶ דֹוׁש טֹוב  -ׁשֵ ם   ַהּקָ ר ִלּבָ ּבַ ְוַתְלִמיָדיו, ִנׁשְ

ִכי ַרב. ם ּוָבכּו ַאף ֵהם ּבְ ִקְרּבָ   ּבְ

ַע  ְוַהּבַ ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ְזַמן  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ם-ל ּכְ עֹוְמִדים  -ׁשֵ ְוַתְלִמיָדיו  ַעל   ֲעַדִין טֹוב 

ם   ּלָ ּכֻ עּו  ּגָ נֹוָרא,  ב  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ ם  ּלָ ּכֻ ֵהִבינּו  ָתם,  ְתִפּלָ ּבִ ִקים  ּוִמְתַחּזְ ִצים  ִמְתַאּמְ ם,  ָעְמּדָ

יאֹו...  יַע ְלׂשִ ְבִכי ַמר ְוָהַרַעׁש ִהּגִ   ּבִ

ַה  ָפר...  ַהּכְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְקֶרה  ַהּמִ ֵאַרע  ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ ׁש  ַר -קוּ - קוּ "ְוַמּמָ ֵחם  ִריקּו... 

  " א!... נָ 

ֲאָחדוֹ  ּקֹות  ּדַ ֲעֹבר  ַעל ּכַ ַהּבַ ל  ׁשֶ קֹוָלם  ַמע  ִנׁשְ ם-ת  ַמֲהִרים  - ׁשֵ ַהּמְ ְוַתְלִמיָדיו  טֹוב 

ם ֶא  ַעל ְלַסּיֵ ֵני ַהּבַ ה. ּפְ ִפּלָ ם-ת ַהּתְ יל.-ׁשֵ   טֹוב ָנֲהרּו ִמּגִ

ְסעּוַדת מֹוָצֵאי יֹום ַעל -ּבִ ר ַהּבַ ּפּוִרים ִסּפֵ ם-ַהּכִ ְטר-ׁשֵ ָהָיה ַעל  ּוג ׁשֶ טֹוב ַעל ַהּקִ

ְקִריָאתֹו   ְוַרק  ם...  ּלָ ּכֻ ַעל  ָמה  ִאּיְ ָנה  ַסּכָ ַרב,  ָהָיה  ַמִים  ָ ׁשּ ּבַ ָהרֶֹגז  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֲעַדת 

ׁשֶ  ִמיָמה  קֹוַרתַהּתְ ְרָמה  ּגָ ָפר  ַהּכְ ן  ּבֶ ֵמַעל  -ל  ְטרּוִגים  ַהּקִ ָלה  ּוִבּטְ ְלַמְעָלה  רּוַח 

  ָהֵעָדה.

  

מֹוָצֵאי יֹום ּפּוִרים ַה -ּבְ   ְואֹוֶמֶרת:קֹול -תּבַ ֵצאת יוֹ ּכִ

ְמָחה ֶאת ַלְחֶמךָ  ׂשִ   "ֵלְך ֱאֹכל ּבְ

ֵלב טֹוב ֶאת ֵייְנָך, ֵתה ּבְ   ּוׁשְ

ָבר ָרָצה ֱא  י ּכְ יָך". לֹ ּכִ   ִקים ֶאת ַמֲעׂשֶ
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יַע   הָמ  ּבִ ב? ֶאת ַמׂשְ   ִסּפּור|   ַהּלֵ

ִנים ָ ַהׁשּ ַאַחת  יֹום,  ּבְ מֹוָצֵאי  ּפּוִרים -ּבְ ִפלַּ   ַהּכִ ּתְ ּתֹום  ַע ִעם  ֵלִויָה   ,ְרִביתת  י  ַרּבִ - ָיה 

י!"ב ִנְסָע ֶצ'יִד ְר ִמבֶּ ִיְצָחק   יַע ֶאת ִלּבִ ּבִ ׂשְ ּיַ הּו ׁשֶ ֶ   .ר ּוָפָנה ַלֲחִסיָדיו: "ָהִביאּו ִלי ַמׁשּ

נֹות ּוִמיֵני ַמֲאֶפה,   ִני ִמְגּדָ ֵ ה, ַהׁשּ ׁשֹו. ֶאָחד ֵהִביא ּכֹוס ּתֵ א ֶאת ְמֻבּקָ ָאצּו ֲחִסיָדיו ְלַמּלֵ

י ִליׁשִ ְ ְמִהירּות.לְ ָהַלְך    ְוַהׁשּ י ֵלִוי  ָהִכין ְסעּוָדה ּבִ ָרָאה ַרּבִ ֶ יַע  ִיְצָחק ֶאת ַה -ִמׁשּ ה, ִהּבִ ֲעׂשֶ ּנַ

י!"-ֶאת מֹוַרת יַע ֶאת ִלּבִ ּבִ   ָאַמר.  ,רּוחֹו: "ֶזה לֹא ַמׂשְ

י ָקְדׁשֹו, ָמ  ֹמַע ִמּפִ ֵניֶהם ִהּטּו ֲחִסיָדיו ֹאֶזן ִלׁשְ ִמיָהה ַעל ּפְ ל ּתְ ת ׁשֶ ֲאֶרׁשֶ ׁשֶ ָכל   הּכְ ּבְ

יַע ֶאת ִלּבֹו.זֹ ּבִ ְלמּודִביאּו  "ֲה   את ַיׂשְ ה ִמּתַ ֶכת ֻסּכָ ָנה ֲאֵליֶהם.  ,ְבִלי!"בָּ -ָנא ַמּסֶ   ּפָ

ָבר ֵהִבינּו   ּכְ ֶ ה ִמׁשּ ׁשֹו. ָמ ַעּתָ א ֶאת ְמֻבּקָ יַע ֶאת ִלּבֹו, ָאצּו ְלַמּלֵ ּבִ ֱאֶמת ַמׂשְ   ה ּבֶ

ֵלִוי י  ַרּבִ ל  ָנׁשַ -ִקּבֵ ָמָרא,  ַהּגְ ֶאת  בְּ   קִיְצָחק  ק  ָלּה  ֵחׁשֶ ּבְ ִלְלֹמד  ְוֵהֵחל  ֹחם, 

ָעַתיִ  ׁשְ ָעה, ָחְלפּו  ׁשָ ל ּוְבִהְתַלֲהבּות. ָחְלָפה  ׁשָ ְוַגם  י ֵלִויוֹ ם,  ְוַרּבִ קּוַע  -ׁש  ׁשָ ִיְצָחק ֲעַדִין 

ִלּמּודֹו.   בְּ ּבְ ם  ִלּבָ ֶאת  ֵהיִטיבּו  ׁשֶ ְלַאַחר  יֶהם  ָבּתֵ ּבְ ַמן  ִמּזְ ָהיּו  ָבר  ּכְ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ל  כָ ַמֲא ּכָ

י ֵלִויּוִמׁשְ  ה, ְוַרּבִ ה. -ּתֶ ֶעְרּגָ ן ּבְ ִלּמּודֹו ְוקֹולֹו ִמְתַנּגֵ קּוַע ּבְ   ִיְצָחק ֲעַדִין ׁשָ

יְ  ְיָלִדים  ם  ַאּתֶ ֵלִוי   ,ָקִריםיֹוְדִעים  י  ַרּבִ ָאַכל  ֶאת    ִיְצָחק?-ָמַתי  ַבר  ׁשָ הּוא  ָמַתי 

ֵלִוי  ַהּצֹום? י  ַרּבִ ַהּצֹום  -ּוְבֵכן,  ֶאת  ַבר  ׁשָ ׁש ְונִ ִיְצָחק  ה  ַרקֹכל  ֶלֱא   ּגַ ֵהֵחּלָ ׁשֶ ֶמׁש   ּכְ ֶ   ַהׁשּ

ה...,  ְלַהְפִציַע  ֶכת ֻסּכָ הּוא עֹוֵרְך ִסּיּום ַעל ַמּסֶ ֵדי ׁשֶ   ּתֹוְך ּכְ

  

ה ּכָ   ִסּפּור|    ֲחִביָבה ַהּסֻ

ַחג   ִלְקַראת  ים  ַרּבִ ים  ְקָרׁשִ ֲחֵצרֹו  ּבַ ֶלֱאֹסף  ָנַהג   'ıכֹוִבי ֵמּלַ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ

ַמ  ְוָהָיה  ּכֹות,  ִאיַהּסֻ ֶעֶרב ׁשְ ּבְ ַאַחת,  ָנה  ׁשָ ה.  ּכָ ַהּסֻ ֲהָקַמת  ם  ְלׁשֵ ָהִעיר  י  ַלֲעִנּיֵ ֵמֶהם  ל 

ל  ּכָ אּוָלם  ים.  ְקָרׁשִ ׁש  ּוִבּקֵ ָנֶכה,  ָעִני,  ָלר  ַסְנּדְ ֵאָליו  יַע  ִהּגִ ְוַקר,  ׁשּום  ּגָ ָהָיה  ׁשֶ ֻסּכֹות 

נָ  יב ֶאת ּפָ יק ֶנֱאַלı ְלָהׁשִ ּדִ ּמּו ְוַהּצַ ָבר ּתַ ים ּכְ ָרׁשִ   ָקם. יו ֵריַהּקְ

ה   ְמַדּדֶ ָרָאהּו  הּוא  ַלַחּלֹון.  ַעד  ִמּבַ ְצָעָדיו  ַאַחר  י  ָהַרּבִ ָעַקב  יתֹו,  ִמּבֵ ֶהָעִני  ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ

ַרֲחָמיו   ִנְכְמרּו  ָבר.  ּדָ מֹוֵצא  ְוֵאינֹו  ים,  ְקָרׁשִ ׁש  ְלַבּקֵ ְלָחֵצר  ּוֵמָחֵצר  ְלַבִית  ִית  ִמּבַ ם  ׁשֶ ּגֶ ּבַ

ַרı בִּ  י ְוהּוא ּפָ ל ָהַרּבִ   ְוָקָרא: ְבִכי ׁשֶ

ְפרֹׂש   ּתִ ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ֶניָך. ִהּגִ ה ַעל ּבָ ה ֲחִביָבה ִמְצַות ֻסּכָ ּמָ ל עֹוָלם, ְרֵאה ּכַ ׁשֶ "ִרּבֹונֹו 

ה   ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ּוָמָצא  ִית  ַהּבַ ְלַגג  ַעְצמֹו  ּבְ ָעָלה  ְך  ּכָ ַאַחר  לֹוֶמָך".  ׁשְ ת  ֻסּכַ ֶאת  ָך  ַעּמְ ַעל 

ים, ּוִמֵהר ִלְקרֹא ַלּסַ  לָ ְקָרׁשִ ָצא. ְנּדְ ּמָ ים ׁשֶ ָרׁשִ   ר ֶהָעִני ְוִלְמֹסר לֹו ֶאת ַהּקְ
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ּכֹות    ַחג ַהּסֻ

  
ֵני   ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ הֹוׁשַ ּכֹות  ּסֻ ּבַ י  ּכִ דֹורֹוֵתיֶכם  ֵיְדעּו  ְלַמַען  ָיִמים…  ְבַעת  ׁשִ בּו  ׁשְ ּתֵ ּכֹת  ּסֻ "ּבַ

ִמְצַרִיםָר ִיׂשְ  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם  הֹוִציִאי  ּבְ ַעְנֵניֵה   –  " ֵאל  ָהיּו  בֹודוֹ -ם  ְלֵצל,  ּכְ ֶהם  ּבָ ִהִקיָפם    , ׁשֶ

ָרב   ֶהם ׁשָ ה ּבָ ֶמׁש ְלַבל ַיּכֶ נּו ַלֲעׂשֹות  לָ   ָמא ְוֻדגְ  .ְוׁשֶ יר   ,ְלֵצל  ָהֲעׂשּויֹות  ֻסּכֹותֶזה ִצּוָ ְזּכִ ּנַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

  .ִנְפְלאֹוָתיו ְונֹוְראֹוָתיו

ָאָדם   ל  ּכָ ָצִריְך  ןְוָלֵכן  יָבתֹו  ּבִ   ְלַכּוֵ היׁשִ ּכָ ּסֻ ּה   ּבַ ּבָ ב  ּיֹוׁשֵ ִמ כְּ ,  ׁשֶ ם  ְלַקּיֵ דֹוׁש ֵדי  ַהּקָ - ְצַות 

רּוךְ  ב -ּבָ נּו ֵליׁשֵ ּוָ ּצִ ההּוא ׁשֶ ּכָ ּסֻ  .ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים, ּבַ

ן   ְלַתּקֵ הּוִמְצָוה  ּכָ ּה ְוִלְבנֹוָתּה    ַהּסֻ ּלָ יֹום  ּכֻ ְלָמֳחַרת  ד  ִמ ַהכִּ - ִמּיָ ְיִציָאה  ַאַחר  יתּפּוִרים  -ּבֵ

ֶנֶסת ָאה ְלָידֹו ַאל ַיְחִמיֶצנָּ . ַהּכְ  ה.ִמְצָוה ַהּבָ

  ) ה"תרכ  סימן , הזקן  ר " אדמו  ערוך שולחן ( 

ה ּכָ ת ַהּסֻ ִנּיַ   ּבְ

ַמִים. ָ ת ַהׁשּ ּפַ ַחת ּכִ ה ְצִריָכה ַלֲעֹמד ּתַ ּכָ   ַהּסֻ

ְצַטֵער ַאַחר ּיִ ָמקֹום ׁשֶ ה ּבְ ּה, כְּ -ֵאין ַלֲעׂשֹות ֻסּכָ יָבה ּבָ ׁשִ ְך ֵמַהּיְ גֹון: ָמקֹום ִעם ֵריַח לֹא ּכָ

ים ְוכַ   ּדֹוֶמה. טֹוב, רּוחֹות, ַיּתּוׁשִ

ִרים.  ִית ְוִאיָלנֹות ְמֻחּבָ ם ִקירֹות ַהּבַ ָפנֹות, ּגַ ִרים ַלּדְ ׁשֵ ל ֶהֳחָמִרים ּכְ  ּכָ

ל ְיֵמי ַה  ְך ּכָ ֶמׁשֶ ֵדי ַלֲעֹמד ּבְ ה ְצִריִכים ִלְהיֹות ֲחָזִקים ּכְ ּכָ ָפנֹות ַהּסֻ  ג. ַח ּדְ

ְוֹל ַה ּגַֹבּה   ְטָפִחים  ָרה  ֲעׂשָ ְלָפחֹות  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ָפנֹות  ( ּדְ ה  ַאּמָ ִרים  ֵמֶעׂשְ יֹוֵתר    9.4א 

  ). ֶמְטִרים 

לָֹשה ְטָפִחים  ְרַקע ֵמַעל ִלׁשְ הֹות ֵמַהּקַ ְגּבָ ָפנֹות ַהּמֻ סּוִלים. –ּדְ  ּפְ

ן ַמ  ָפנֹות ּוְלַאַחר ִמּכֵ ה ְמִקיִמים ֶאת ַהּדְ ִחּלָ  ְך.כָ יִחים ֶאת ַהּסְ נִּ ּתְ

חֹ  ָפנֹות, ּבְ ע ּדְ ה ִיְהיּו ַאְרּבַ ּכָ ּסֻ ּלַ "ד ָרצּוי ׁשֶ ָפנֹות. ּוִמְנַהג ַחּבַ לָֹשה ּדְ ׁשְ ם ּבִ י ּגַ ֵרָרה ּדַ ֶסר ּבְ

ָפנֹות. ע ּדְ ַאְרּבַ ר ּבְ  ְלַהּדֵ
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ִרים ַמֵהר  ים אֹו נֹוׁשְ ׁשִ ְתַיּבְ עֹוָדם ַרֲעַננִּ  –ָעִלים ַהּמִ סּוִלים ְלִסיּכּוְך ֲאִפּלּו ּבְ  ם.יּפְ

סּוִלים ִלְסָכְך.  ְבֵרי ַמֲאָכל ּפְ  ּדִ

ְסָכךְ  ּבִ ים  ַעלַמְרּבִ יֹוֵתר ְמנָ -  ּבְ ְלַהְרּבֹות  "ד  ַחּבַ ּוִמְנַהג  ה.  ּכָ ַהּסֻ רֹב  ּבְ ִיְהֶיה  ל  ַהּצֵ ׁשֶ ת 

 ְסָכְך. ּבִ 

ֲחָבִלים. ַמְסְמִרים אֹו ּבַ ָפנֹות ּבְ ָכְך ַלּדְ ר ֶאת ַהּסְ  ֵאין ְלַחּבֵ

ַה  ת  ְפנֹוֶתי  –ג  ַח ֻסּכַ ְסָכָכּה  ָה ּדָ ּוֶטיָה,  ִקׁשּ וַ   –,  ה  ֻסּכָ ת  ַ ְקֻדׁשּ ֶהם  ּבָ ּמּוׁש  ֵיׁש  ׁשִ ּבְ ֲאסּוִרים 

ה.ַאֵחר ּוַבֲהָנָאה ַאֶחֶרת ּבְ  ּכָ ְפלּו ֵמַהּסֻ ּנָ ל ְיֵמי ַהַחג ֲאִפּלּו ׁשֶ ְך ּכָ   ֶמׁשֶ

נֹוי   ּבְ ִמְנָהֵגנּו  הֵאין  יֵאנוּ   נוּ יֵת וֹ בּ ַר   ְוָאְמרוּ   .ֻסּכָ י  ,ְנׂשִ בַהיּ   ָהָאָדם  ּכִ ה  ֹוׁשֵ ּכָ ּסֻ  ִהּנוֹ   הּוא   ּבַ

ה נֹוי" ּכָ   . "ַהּסֻ

ּכוֹ  ּסֻ ְבַעת ָיִמים" "ּבַ בּו ׁשִ ׁשְ   א כג,מב) ָר ְק יִּ (וַ ת ּתֵ

ב  ֵביתֹו, ַחּיָ ָנה ּבְ ָ ל ַהׁשּ ר ּכָ ָאָדם ּדָ ֶדֶרְך ׁשֶ לֹוַמר, ּכְ דּורּו. ּכְ בּו" הּוא ּתָ ׁשְ ה "ּתֵ ּלָ רּוׁש ַהּמִ ּפֵ

ךְ  ֶמׁשֶ ה ּבְ ּכָ ּסֻ ּכֹות.  הּוא ָלדּור ּבַ   ְיֵמי ַחג ַהּסֻ

ְבַעת ַהיָּ  ל ׁשִ יתֹו  ָאְמרּו ֲחָכִמים: ּכָ ה ָאָדם ּבֵ יַצד? א   יעַ ֲאְר ִמים עֹוׂשֶ תֹו ֶקַבע. ּכֵ ל כֵ וֹ ְוֻסּכָ

ְיָלה. ּלַ ּיֹום ּוֵבין ּבַ ין ּבַ ל ְיֵמי ֻסּכֹות ּבֵ ּה ּכָ ּה, ְמׂשֹוֵחַח ְוׁשֹוֶהה ּבָ ּה, לֹוֵמד ּבָ   ְוׁשֹוֶתה ּבָ

יְ  ְבַעת  ׁשִ ל  ֶק ּכָ ֲארּוחֹות  ה  ּכָ ַלּסֻ ִמחּוץ  ֶלֱאֹכל  ָאסּור  ּכֹות  ַהּסֻ ֲארּוָחה ֵמי  לֹוַמר:  ּכְ ַבע. 

יִדים ֶלֱאֹכל ֲאִפּלּו ֲאִכיָלה ֲאָרִעית  ִרים ַמְקּפִ ַהּדְ ְבֵרי ַמֲאָכל ֲאֵחִרים. ַהּמְ ּה ֶלֶחם אֹו ּדִ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ה. ְוֵכן ִמְנָהֵגנּו.  ּכָ ּסֻ   ּבַ

ּבַ  ֶקַבע  ֲארּוַחת  ָכל  "ַה ּסֻ ּבְ ת  ְרּכַ ּבִ ַאֲחֵרי  ה"  ּכָ ּסֻ ּבַ ב  "ֵליׁשֵ ְמָבְרִכים  ה  אֹו ּכָ ּמֹוִציא" 

 "ְמזֹונֹות".  

ַמר ֲאִכיָלתֹו  ּגָ עּוָדה אֹו ֲאִפּלּו ְלַאַחר ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּסְ ר ּבְ ה" ְוִנְזּכַ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ַכח ְלָבֵרְך "ֵליׁשֵ ׁשָ

יָבה ׁשֶ  – ׁשִ ם ַהּיְ ּגַ יָון ׁשֶ ה ַאַחריּ ָצִריְך ְלָבֵרְך, ִמּכֵ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ִהיא ִמְצָוה.-ֹוׁשֵ  ּכָ

טוּ  ים ּפְ ה.ָנׁשִ ְצַות ֻסּכָ  רֹות ִמּמִ

ח אֹו ָמזֹון. ֵלי ִמְטּבָ ֵאִרּיֹות ּכְ ה ְללֹא ׁשְ ה ִלְהיֹות ְנִקּיָ ּכָ  ַעל ַהּסֻ

ִמְצ  ּבְ ְלַזּכֹות  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ֵניִמְנָהֵגנּו  ּבְ ַאֵחינּו  ֶאת  ה  ֻסּכָ ֵאין-ַות  ׁשֶ ָרֵאל  ה   ִיׂשְ ֻסּכָ ָלֶהם 

ֻס  ִמְסּתֹוְבבֹות  זֹו  ָרה  ְלַמּטָ ֶהם.  ּלָ ֶ יםִמׁשּ ֲאָנׁשִ ֶהן  ּבָ ים  ּוְמַזּכִ דֹות  ַנּיָ יֵמי   ּכֹות  ּבִ ה  ֻסּכָ ִמְצַות  ּבְ

  ַהּמֹוֵעד.-לחֹ 



  

25  

  

  
י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

יִנים  ַעת ַהּמִ   ַאְרּבַ

ֵעץ   ַוֲעַנף  ָמִרים  ּתְ ּפֹת  ּכַ ָהָדר  ֵעץ  ִרי  ּפְ ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ָלֶכם  ם  ְוַעְרֵבי עָ "ּוְלַקְחּתֶ   ֹבת 

  א כג,מ) ָר ְק יִּ (וַ  .ָנַחל"

ָהָדר" ֵעץ  ִרי  ָתֲארֹו ,  ֶאְתרֹוג   הּוא   "ּפְ ּבְ ְוָהָדר  ָנֶאה  ְהֶיה  ּיִ ְוׁשֶ ֶוה,  ׁשָ ּוִפְריֹו  ֵעצֹו  ַעם  ּטַ ׁשֶ

ָמִרים"  ּוְבִגּדּולֹו. ּתְ ּפֹת  לּוָלב  " ּכַ ַה ֶזה  ָמִרים.,  ּתְ ל  ׁשֶ ִאיָלן  ַעל  ֵדל  ָעֹבת"  ּגָ ֵעץ  ֶזה    "ַוֲעַנף 

ָנַחל"  ַדס.ֲה  ִמין    "ְוַעְרֵבי  הּוא  ּתֹוָרה  ּבַ ן,    הָב ֲעָר ָהָאמּור  ּכֵ ְקָרא  ַהּנִ ם- ַעלָידּוַע    ָעָליו  ׁשֵ

ׁשּוִכים ַנַחל ַוֲחָלִקים ַהּמְ   .ּכְ

יֵני ָהֶאְתרֹוג    ּדִ

ְמא  ָירֹק  הּוא  ּוְכׁשֶ ָצֹהב,  הּוא  ל  ׁשֵ ַהּבָ ָהֶאְתרֹוג  ל  ׁשֶ ְבִעי  ַהּטִ ּפְ וֹ ִצְבעֹו  הּוא  ֲעַדִין  ִרי ד, 

ר. –ּוָפסּול, ִהְתִחיל ְלַהְצִהיב ְקָצת  –ּבֶֹסר  ׁשֵ   ּכָ

ה. ִלּפָ ף ַהּקְ ְתַקּלֵ ּלֹא ּתִ ִלי ׁשּום ֶנֶקב אֹו ֶסֶדק ְוׁשֶ ֶתם, ּבְ ל ּכֶ ְהֶיה ָהֶאְתרֹוג ָנִקי ִמּכָ ּיִ  ָצִריְך ׁשֶ

ֵבׁש   סּול. –ֶאְתרֹוג ַהּיָ  ּפָ

ם   ּטָ ַהּפִ אֹו  ָהֹעֶקץ  ִאם    –ָנַפל  ֲאָבל  סּול,  ַפל לֹ ּפָ ּנָ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ה,  ִחּלָ ַכּתְ ִמּלְ ם  ּטָ ּפִ ָהָיה  א 

ר ָלֵעץ ֵמעַ  ָהָיה עֹוד ְמֻחּבָ ׁשֶ ִדיָלתֹו ּכְ ַמֲהַלְך ּגְ ר. –ְצמֹו ּבְ ׁשֵ  ּכָ

ל, ַה צ ִמְגּדָ ה ְוַצר ְלַמְעָלה.יְ ּוַרת ָהֶאְתרֹוג ּכְ ַמּטָ   נּו: ָרָחב ִמּלְ

יֵני ַהּלּוָלב    ּדִ

ל ָעָליו ִיְהיּו ְצמּוִד רלּוָלב ָצִריְך ִלְהיֹות ָיׁשָ  ּכָ פּוף ְולֹא ָיֵבׁש. ְוׁשֶ ְדָרה., לֹא ּכָ ִ   ים ַלׁשּ

ְמֻיָחד  ּבִ ֻמְפָרִדים.  ְולֹא  ִרים  ְמֻחּבָ ִיְהיּו  אֹוִמים  ּתְ ֵדִלים  ַהּגְ ַהּלּוָלב  ֲעֵלי  ׁשֶ יד  ְלַהְקּפִ ֵיׁש 

ז ַהלּ  הּוא ֶמְרּכַ ָעֶלה ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ ת    –ד  ָר ּוָלב. ָעֶלה ֶזה ִאם הּוא ִנְפ ּבֶ ִחּלַ סּול, ֲאִפּלּו ִאם ִמּתְ ּפָ

ּדּולֹו ָהָיה ֶה  אֹום ּגִ סּול. –ָעֶלה ְללֹא ּתְ  ּפָ

ְדָרה) ְלָפחֹות  ִ  ס"מ. 32ֹאֶרְך ַהּלּוָלב (ַהׁשּ

ים  ַהֲהַדּסִ ִמּגַֹבּה  ס"מ  מֹוָנה  ׁשְ ּבִ ְלָפחֹות  בֹוָהה  ּגְ ַהּלּוָלב  ְדַרת  ׁשִ ֹאֶרְך  ׁשֶ יד  ְלַהְקּפִ ָצִריְך 

  ת.ְוָהֲעָרבוֹ 

ְקַטם רֹאׁשֹו  ּנִ סּול. –לּוָלב ׁשֶ   ּפָ

ֶקל ַה  סּול. –ָנִרי (ּדֹוֶמה ְללּוָלב) ּקַ לּוָלב ִמּדֶ   ּפָ
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יֵני ַהֲהַדס    ּדִ

ָכל ָאְרּכֹו. ָיֵבׁש  סּול.  –ַהֲהַדס ָצִריְך ִלְהיֹות ָירֹק ְוַרֲעָנן ּבְ   ּפָ

בּ   ַעל ֵדִלים  ּגְ ֶהָעִלים  ׁשֶ ַהְינּו:  ׁש.  ּלָ ְמׁשֻ ִלְהיֹות  ַעת ַהֲהַדס  ּבַ ִמּטַ ְויֹוְצִאים  ָלׁשֹות  ׁשְ ּבִ ֹו 

ָוה.    ַאַחת ׁשָ

סּול. –ַטם רֹאׁשֹו ִנְק    ּפָ

  ס"מ. 24ֹאֶרְך ַהֲהַדס ְלָפחֹות 

יֵני ָהֲעָרָבה   ּדִ

ָחִלים. ָצִריְך ִלְהיֹות ָלּה ָקֶנה  ּנְ ָלל ּבַ ֶדֶרְך ּכְ ֵדָלה ּבְ ר ּגְ ָרה, ִהיא ָהֲעָרָבה ֲאׁשֶ ׁשֵ ָהֲעָרָבה ַהּכְ

ַנַחל. לִ ָאדֹם ְועָ  ים ּוְמׁשּוִכים ּכְ   ים ֲאֻרּכִ

ים ְוַלִחים.ֲעֵלי ָהֲעָרָבה ְצִרי   ִכים ִלְהיֹות ְיֻרּקִ

ה רֹב ֶהָעִלים  ּנָ רּו ִמּמֶ סּוָלה. –ָנׁשְ ה  ּפְ סּוָלה. –ֲעָרָבה ְיֵבׁשָ   ּפְ

 ס"מ. 24ֹאֶרְך ָהֲעָרָבה ְלָפחֹות 

  ִמְצַות ְנִטיַלת לּוָלב

ל ָהִראׁשֹון ּיֹוםֵמַה  לּוָלב לוֹ ִלּט  ַמְתִחיִלים ּכֹות ַחג  ׁשֶ   . ַהּסֻ

ּוַמְק  יִמים  ּכִ נֹוְטִלים ַמׁשְ ַהּלּוָלב  ֶאת  ְלָפֶניָה.  אֹוְכִלים  ְוֵאין  לּוָלב  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ יִמים  ּדִ

ְדַר  ִ ׁשּ ׁשֶ ּכְ ֶהָחֶזה  ֶנֶגד  ּכְ אֹוָתם  ְמִריִמים  ים,  ְוַהֲהַדּסִ ָהֲעָרבֹות  ִדים  ְמֻאּגָ ֵאָליו  ׁשֶ ּכְ ָיִמין  ַיד  ת  ּבְ

ָניו. ֶנֶגד ּפָ  ַהּלּוָלב ּכְ

"ּבָ  ֲעִמיָדה:  ּבַ ֱא ְמָבְרִכים  ה'  ה  ַאּתָ ָהעֹוָלםלֹ רּוְך  ֶמֶלְך  ִמְצ ,  ֵקינּו  ּבְ נּו  ׁשָ ִקּדְ ר  ֹוָתיו ֲאׁשֶ

נּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב".  ְוִצּוָ

ֹמאל ֶאת ָהֶאְתרֹוג, ּוַמְצִמיִדים אֹותֹו ַלּלּוָלב. ַיד ׂשְ  נֹוְטִלים ּבְ

ַמִים. ְמַנְעְנִעים ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ם ְלַאְרּבַ ּלָ  ֶאת ּכֻ

ַעם ָהִראׁש  ּפַ ּנֹוְטִלים לּוָלב ְמָבְרִכיםּבַ ֶהֱחָינּו". ֹוָנה ׁשֶ ת "ׁשֶ ְרּכַ ם ּבִ  ּגַ

ִלּט  ָנה, וֹ ָהרֹוֶצה  ַמּתָ ּבְ יִנים  ַהּמִ ַעת  ַאְרּבַ ֶאת  לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ּנּו  ׁש ִמּמֶ ְמַבּקֵ ֲחֵברֹו,  ל  ׁשֶ לּוָלב  ל 

ּזֹוִהי ְת ְוַהּנֹוֵתן יַ  ָנה ַעל"ֶנה ִעּמֹו ׁשֶ   . "ת ְלַהְחִזירְמנָ -ַמּתָ

  רּו ַרּבֹוֵתינּו: ָאְמ 

ם ַטַעם ְוַגם ֵריַח. הּוא  יִנים ׁשֹוֶנה ֵמֵרֵעהּו. ָלֶאְתרֹוג ֵיׁש ּגַ ַעת ַהּמִ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ דּוַע, ּכָ ּיָ ּכַ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

ַעם ים ּבְ יר ָלנּו ֶאת ָהֲאָנׁשִ ֶהם-ַמְזּכִ ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל ׁשֶ ים טֹוִבים.  ִיׂשְ ם ּתֹוָרה ְוַגם ַמֲעׂשִ   ּגַ

ַט  ַרק  ֵיׁש  הּוִדים ַלּלּוָלב  ַהּיְ אֹוָתם  ֶאת  ָלנּו  יר  ַמְזּכִ הּוא  ֵריַח.  לֹו  ְוֵאין  ָמִרים)  (ַהּתְ ַעם 

ים טֹוִבים, ַאְך ֵהם לֹוְמִדים ּתֹוָרה.  ים ַמֲעׂשִ ָאְמָנם ֵאין ֵהם עֹוׂשִ   ׁשֶ

ת זֹאת, ֵיׁש לֹו ַרק ֵרי ַרק עֹוְס ַח ַהֲהַדס ְלֻעּמַ יר ָלנּו ֶאת אֹוָתם ְיהּוִדים ׁשֶ ִקים . ְוהּוא ַמְזּכִ

ּתֹוָרה.  ים טֹוִבים, ְולֹא עֹוְסִקים ּבַ ַמֲעׂשִ   ּבְ

ים  ֲאָנׁשִ אֹוָתם  ֶאת  יָרה  ַמְזּכִ ּמּוָבן  ּכַ ְוִהיא  ֵריַח.  ְולֹא  ַטַעם  לֹא  ָלּה  ֵאין  ָהֲעָרָבה, 

ֶהם לֹא ּתֹוָרה ְולֹא  ַצֲעֵרנּו ֵאין ּבָ ּלְ   ְצוֹות.ִמ ׁשֶ

  ּוָמה אֹוֶמֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה?

כָּ  ׁשֶ ְוָקא ּכְ ְצָוה. ִאם ֶיְחַסר ֶאָחד ּדַ ם ֶאת ַהּמִ ר ְלַקּיֵ ו, ֶאְפׁשָ לּו ֲאגּוִדים ַיְחּדָ יִנים ַהּלָ ל ַהּמִ

יִנים ְלָרצֹון ִלְפֵני ַעת ַהּמִ ם ֶאת ִמְצַות ַאְרּבַ ָבר לֹא נּוַכל ְלַקּיֵ   ה'. ֵמֶהם, ֲאִפּלּו ֲעָרָבה, ּכְ

דֹוׁש  רּוךְ -ַהּקָ ל  הּוא -ּבָ יִנים ׁשֶ ל ַהּמִ ּכָ ְך   רֹוֶצה ׁשֶ ו, ְוַרק ּכָ ְהיּו ֲאגּוִדים ַיְחּדָ ָרֵאל ּיִ ַלל ִיׂשְ ּכְ

ָלם. ָרֵאל ֻמׁשְ ַלל ִיׂשְ   ּכְ

  

ַעת  רֹוְמִזים  עֹוד יִנים  ַאְרּבַ ב  ּדֹוֶמה  ָהֶאְתרֹוג   : ָהָאָדם  ּגּוף  ְלָכל  ַהּמִ ְדַרת,  ַלּלֵ   ַהּלּוָלב  ְוׁשִ

ְדָרה ַעּמּודלְ  ִ ל ַהׁשּ   .הַהּפֶ  יֵת ְפ ׂשִ כְּ  ָבהָהֲעָר  ַוֲעֵלי ֵעיַנִיםכְּ  ִנְרִאים ַהֲהַדס ֲעֵלי. ָהָאָדם ׁשֶ

ַעת ׁשְ יִהים  ָאנוּ   ַהּלּוָלב  ְנִטיַלת  ּבִ ל  ֶאת  ַמְגּבִ ִבים  ּגּוֵפנוּ   ּכָ ָכל ה'    ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוִמְתַחּיְ   ּבְ

ל" – ּגּוֵפנוּ  מֹוךָ  ִמי 'ה ּתֹאַמְרָנה ַעְצמֹוַתי ּכָ   ".ּכָ

יִזין 'ָה  ּפִ ְרִאי ַהֲחִסידּות  'ֻאׁשְ   ּבִ

ת עִ ּכָ יִזין  ּפִ "ֻאׁשְ ה  ּכָ ַלּסֻ ִאים  ּבָ ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ְיֵמי  ְבַעת  ׁשִ ּבְ ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִאין" ּוב  ּלָ

ָהֲאָר  ָפה  ָ ׂשּ ּבַ ַנֲעִלים"  יַ   –  ית)ִמ ("אֹוְרִחים  ִיְצָחק,  ַאְבָרָהם,  יִקים:  ַצּדִ ְבָעה  ֹמֶשה, ׁשִ ֲעֹקב, 

ִוד. (ּוְבָמקֹום ַאֵחר ּבַ  ֶלְך ַיַחד  ַאֲהרֹן, יֹוֵסף, ּדָ לֹֹמה ַהּמֶ ל ׁשְ מֹו ׁשֶ ם ׁשְ דֹוׁש מֹוִפיַע ּגַ ּזַֹהר ַהּקָ

יִזין.) ּפִ   ִעם ָהֻאׁשְ

רֹאׁש:  ִרי ָהעֹוֵמד ּבָ יָזא ָהִעּקָ ּפִ ָכל יֹום ֵיׁש ֶאת ָהאּוׁשְ ו ַאְך ּבְ ם ַיְחּדָ ּלָ ִאים ּכֻ   ֵהם ּבָ

ָהִראׁשֹון  ּבַ  ָאִבינוּ   –ּיֹום  ִני  ,  ַאְבָרָהם  ֵ ַהׁשּ ּיֹום  ָאִבינוּ יִ   –ּבַ י  ,  ְצָחק  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ּיֹום  ַיֲעֹקב    –ּבַ

ּיֹום ָהְרִביִעי  ,  ָאִבינוּ  נוּ   –ּבַ י  ,  ֹמֶשה ַרּבֵ ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ י  ,  ֵהןוֹ ַאֲהרֹן ַהכּ   –ּבַ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ יֹוֵסף    –ּבַ

יק  ּדִ ְ , ַהּצַ ּיֹום ַהׁשּ ֶלךְ  –ִביִעי ּבַ ִוד ַהּמֶ   . ּדָ
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ׁשֶ  יִזין  ּפִ ָהֻאׁשְ ַעל  נֹוָסף  יֵאי ּבְ ְנׂשִ ל  ׁשֶ יִזין  ּפִ ֻאׁשְ ם  ּגַ ָנם  ֶיׁשְ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ֲארּו  ְתּבָ ּנִ

  ַהֲחִסידּות:

ָהִראׁשֹון ּיֹום  ַעל  – ּבַ ם-ַהּבַ ִני,  טֹוב-ׁשֵ ֵ ַהׁשּ ּיֹום  יד  – ּבַ ּגִ ַה ,  ְזִריְטׁש ִמּמֶ   ַהּמַ ּיֹום  ְ ּבַ יׁשּ  – ִליׁשִ

ַ ֻד ְק -ד בוֹ כְּ  ֵקןׁשּ ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ּיֹום  ,  ת  ַ ֻד ְק - דבוֹ כְּ   – ָהְרִביִעיּבַ ּיֹום ,  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ת ׁשּ ּבַ

י ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ   –  ַהֲחִמיׁשִ ַאְדמֹו"רׁשּ ַמח  ת  י,  ֶצֶדק -ַהּצֶ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ ּיֹום  ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ   – ּבַ  ַאְדמֹו"ר ת  ׁשּ

ְ ,  "ׁש ַר ֲה ַמ  ַהׁשּ ּיֹום  ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ   –י  ִביעִ ּבַ ָה   ת ׁשּ ִמי,  "בּ ׁשַ ַר ַאְדמֹו"ר  ׁשְ ְמַחת  ֲעֶצֶרת-ִניּבִ - ּוְבׂשִ

ַ ֻד ְק -ד בוֹ כְּ  –ּתֹוָרה  ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ וּ   "צ יַריַּ ַאְדמֹו"ר ָה   ת ׁשּ יא ּדֹוֵרנוּ מוֹ ְד ַא ת  ׁשּ   . "ר ְנׂשִ

  

יִזין'ָה  ּפִ ֵאינוֹ '  ֻאׁשְ ָאָדם  ִאם  ׁשֶ ּכֹוֵתב  "ם  ָהַרְמּבַ אֹוְרִחים.  ְוֻאְמָלִלים   ֵהם  ים  ֲעִנּיִ ַח  ּמֵ ְמׂשַ

ִא  ַאף  ְוַיִין,  ר  ָבׂשָ יוֹ ּבְ ּבְ ָראּוי  ּכָ ֵמַח  ְוׂשָ ׂש  ׂשָ ַעְצמֹו  הּוא  ִמְצָוה. טוֹ -םם  ְמַחת  ׂשִ זֹו  ֵאין  ב 

ְלָחנֹו.  ר ֵיׁש אֹוְרִחים ַעל ׁשֻ ֲאׁשֶ ְמַחת ִמְצָוה ִהיא ַרק ּכַ   ׂשִ

ֻיָח  ֵגׁש ַהּמְ אן ְמִביִנים ָאנּו ֶאת ַהּדָ יִזין. ֲהֵרי ַחג ַהּסֻ   דִמּכָ ּפִ ּכֹות ְלִעְנַין ָהֻאׁשְ ַחג ַהּסֻ ּכֹות ּבְ

יוֹ  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ל  ׁשֶ ּתֹוֶסֶפת  ְמָחה.  ִ ַהׂשּ ַחג  ִמ טוֹ -םהּוא  ה  ַהּזֶ ַעלב  ם  ּגַ את  ּטֵ ַהְכָנַסת -ְתּבַ ְיֵדי 

  ָהאֹוְרִחים. 

  

ַהׁשּ  יִזין  ּפִ ָהֻאׁשְ ין  ּבֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ְמַעט  ְלָבֵאר  ָנבֹוא  ה  ְורֹוֵעי  וֹ ַעּתָ ה  ָהֻאּמָ ֲאבֹות  ִנים, 

  ַהֲחִסידּות. 

ּיֹום ָהִראׁש  ַעלּבַ ם -ֹון: ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוַהּבַ   טֹוב -ׁשֵ

ַעל ין ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַלּבַ ֶפת ּבֵ ּתֶ ׁשֻ ה ַהּמְ ֻקּדָ ם-ַהּנְ   . יִק ָהֱאלֹ טֹוב ִהיא: ֲהָפַצת ָהאֹור -ׁשֵ

ֶא  ּוְמַפְרֵסם  הֹוֵלְך  ָהָיה  ָאִבינּו  ל  ַאְבָרָהם  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ מֹו  ׁשְ דֹוׁש ת  רּוךְ -ַהּקָ ָכל   הּוא -ּבָ ּבְ

ְנֵפי  ָהעוֹ  ַחת ּכַ ר ֶאת ֲהמֹון ָהָעם ְלַהְכִניָסם ּתַ דֹוׁש ָלם. ּוְמַגּיֵ רּוךְ -ַהּקָ ַעלהּוא - ּבָ ם ַהּבַ ם-. ּגַ -ׁשֵ

ב ֲעֵליֶהן, ְוֵהִפיץ ֶא  ִאיׁש לֹא ָחׁשַ ְנֻקּדֹות ׁשֶ ֲהדּות ּבִ אֹור ַהֲחִסידּות   תטֹוב עֹוֵרר ֶאת אֹור ַהּיַ

עֹוָלם.   ּבָ

ּיֹום   ִני: ִיְצָחק ָאבִ ּבַ ֵ יד ִמּמֶ ַר ינּו ְוָה ַהׁשּ ּגִ   ְזִריְטׁש ב ַהּמַ

ִמּמֶ  יד  ּגִ ַלּמַ ָאִבינּו  ִיְצָחק  ין  ּבֵ ֶפת  ּתֶ ׁשֻ ַהּמְ ה  ֻקּדָ ֵניֶהם  ַהּנְ ׁשְ ֱהיֹות  ת  ֻעְבּדַ ִהיא:  ְזִריְטׁש 

ָלל.ָמ ּבְ    קֹום ֶאָחד ְללֹא ְנִדיָדה ּכְ

ֵמֶאֶרץָא ָחק  ִיְצ  ָיָצא  לֹא  ָהַרב  -ִבינּו  ם  ּגַ ְוָכמֹוהּו  ָרֵאל,  ְמקֹומֹו ִיׂשְ ֶאת  ָעַזב  לֹא  יד  ּגִ ַהּמַ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

כּ  ּתֹוָרתֹו.  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ֵאָליו  אּו  ּבָ ְלִמיָדיו  ּתַ א  ֶאּלָ ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ֶזה וֹ ְוָנַסע  ּבָ ָהָיה  ָחם 

קֹוָמם, ֵהם ִה  ּלֹא ָיְצאּו ִמּמְ ְמרֹות ׁשֶ ּלַ ים.ְצ ׁשֶ ִעְנָיִנים ְקדֹוׁשִ   ִליחּו ִלְפֹעל ִמחּוץ ִלְמקֹוָמם ּבְ

י: ַיֲעֹקב ָאִבינּו וּ  ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ ּבַ ֵקן  ת ׁשּ   ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ין ַיֲעֹקב ָאִבינּו לִ  ֶפת ּבֵ ּתֶ ׁשֻ ה ַהּמְ ֻקּדָ ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ ַהּנְ ֵקן ִהיא: "ּתֹוָרה". ׁשּ   ת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַיֲעֹקב ֹאָהִלים"    ַעל  ב  "יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ר  ְמֻסּפָ ְוֵעֶברָא   –ָאִבינּו  ם  ׁשֵ ְוָלַמד   –  ֳהֵלי 

ַמח ַהּצֶ ָהַאְדמֹו"ר  ָאֳהֵלי-ּתֹוָרה.  ׁשֶ ֵאר  ּבֵ ְוָאֳהֵלי-ֶצֶדק  ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ְלתֹוָרה  ָנה  ּוָ ַהּכַ ם   ֵעֶבר -ׁשֵ

ַעל ּבְ ָנה ְלתֹוָרה ׁשֶ ּוָ ֵק - ַהּכַ ה. ָהַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִפי ּכֹל "ּבַ   ןּפֶ ְלָחןִנְקָרא ּבְ ֻ א ְוַהׁשּ ְנּיָ  , ְך"ָערוּ -ַעל ַהּתַ

ֵניּמְ כַּ  ֵניאֹור" ׁשְ מֹו "ׁשְ ׁשְ ז ּבִ ְגֶלה    –אֹור  -ֻרּמָ תֹוַרת ַהּנִ ֵני אֹורֹות: ָהאֹור ּבְ ְלָח   –ׁשְ ֻ ָערּוְך, - ןַהׁשּ

ר  ְסּתָ תֹוַרת ַהּנִ א.  –ְוָהאֹור ּבְ ְנּיָ   ַהּתַ

ַ ֻד ְק -ד בוֹ כְ וּ נּו  ַרבֵּ   ּיֹום ָהְרִביִעי: ֹמֶשהבַּ    ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ת  ׁשּ

ֻקּדָ  ַה ַהּנְ ַרּבֵ ה  ֹמֶשה  ין  ּבֵ ֶפת  ּתֶ ׁשֻ ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ לִ נּו  ּמְ ִהיא:    ת ׁשּ ַאף  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 

  "ּתֹוָרה". 

ֶאת ַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה, ְוִהיא נִ ֹמֶשה ַרּבֵ  מֹו. ֹמֶשה ַרּבֵ נּו ָמַסר  ׁשְ ַעל  ד ֶאת לִ נּו  ְקֵראת  ּמֵ

ֶא  ּנֶ ׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ָרֵטי  ּפְ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ַעלּכְ ּבְ ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ם  ּגַ ִסיַני,  ּבְ ָלּה  -ְמרּו  ֵאין  ׁשֶ ה  ּפֶ

ְנֻקּדֹות  ָהְיָתה ָאז ּבִ סֹוף. ָהַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָזָכה ְלָבֵאר ּוְלַהְרִחיב ֶאת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ׁשֶ

ְלַבד  ָלִלּיֹות ּבִ ָגה. ,ּכְ ָ   ְוִהְרִחיָבּה ַעד ַלֲהָבָנה ְוַהׂשּ

ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ  ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ וּ ֵהן  וֹ י: ַאֲהרֹן ַהכּ ּבַ ַמחת  ׁשּ   ֶצֶדק -ַאְדמֹו"ר ַהּצֶ

ַהכּ  ַאֲהרֹן  ין  ּבֵ ֶפת  ּתֶ ׁשֻ ַהּמְ ה  ֻקּדָ ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ לִ ֵהן  וֹ ַהּנְ ַמח  תׁשּ ַהּצֶ ִהיא:  -ַאְדמֹו"ר  ֶצֶדק 

ָרֵאל ְוַאְחדּות ָרֵאל". "ַאֲהַבת ִיׂשְ   ִיׂשְ

ַהכּ  ְורֹוֵד וֹ ַאֲהרֹן  לֹום  ׁשָ אֹוֵהב  ָהָיה  ַלּתֹוָרה. ֵהן  ּוְמָקְרָבן  ִרּיֹות  ַהּבְ ֶאת  אֹוֵהב  לֹום,  ׁשָ ף 

ל וֹ ַאֲהרֹן ַהכּ  ה זֹו ׁשֶ ִמּדָ ן ּבְ ין ְיהּוִדים ְוֻצּיַ לֹום ּבֵ ַנת ׁשָ ּכָ ֵהן ָהָיה מֹוֵסר ֶאת ַנְפׁשֹו ְלַמַען ַהׁשְ

כְּ  לֹום".  ָ ַ ֻד ְק - ד בוֹ "ַהׁשּ ַמח ׁשּ ַהּצֶ ַאְדמֹו"ר  לְ - ת  ִהְצִליַח  ׁשֶ ֶזה  ָהָיה  ֲחלֹוקֹות ֶצֶדק  ַהּמַ ֶאת   ָהִסיר 

הּוִדי, ֶוֱהִביאֹו  ָעם ַהּיְ ּתּוףּבָ ל ִאחּוד ְוׁשִ ב ׁשֶ ָרֵאל.-ְלַמּצָ ִיׂשְ ל ַהחּוִגים ּבְ ין ּכָ ה ּבֵ ֻעּלָ   ּפְ

יק   ּדִ י: יֹוֵסף ַהּצַ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ ַ ֻד ְק -ד בוֹ כְ וּ ּבַ   "ׁש ַר ֲה ֹו"ר ַמ מַאְד ת  ׁשּ

ין יֹוֵסף ַה  ֶפת ּבֵ ּתֶ ׁשֻ ה ַהּמְ ֻקּדָ יק לִ ַהּנְ ּדִ ַ ֻד ְק -דבוֹ כְ ּצַ "ש ִהיא: "ַהְרָחָבה ַר ֲה ת ַאְדמֹו"ר ַמ ׁשּ

אּות".  ְ   ְוִהְתַנׂשּ
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ית ִמּבֵ ָצא  ּיָ ׁשֶ ינּו  ָמּצִ יֹוֵסף  ּכֹה -ֵאֶצל  ב  ַמּצָ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ֲאִפּלּו  ַהְינּו  ּדְ לּוָכה.  ַלּמְ ָהֲאסּוִרים 
ַבת  תָנחוּ  ּבְ ה  ִלְגֻדּלָ ָעָלה  ם  ָ ֶמֶלךְ -ִמׁשּ ה  ְוַנֲעׂשָ ַמ ַאַחת  ָהַאְדמֹו"ר  ֲאִפּלּו    ַר"ׁש ֲה .  ׁשֶ ׁש  ִחּדֵ

ָפ  ׁשָ ב  ַמּצָ ּבְ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ּכְ לּות  ּגָ ִהְתַרֲחבּות ּבַ ל  ׁשֶ ב  ַמּצָ ּבְ ַהַהְנָהָגה  ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ל, 
אּות   ְ ל  –ְוִהְתַנׂשּ ּכְ ער",  ַאִריּבֶ ה  ִחּלָ ָהֶעְליֹוָנה.  וֹ "ְלַכּתְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִלְבֹחר  ה  ִחּלָ ַכּתְ ִמּלְ ְוָהָיה  ַמר 

ֶרק נוֹ  ר ָהָיה עֹוֵמד ַעל ַהּפֶ ֲאׁשֶ ּכַ ְגָמה ְלָכְך, ׁשֶ ֵניהּוא ַעְצמֹו ּדֻ ּנֹוֵגַע אֹודֹות ּבְ א ׁשֶ ָרֵאל -ׂשֵ ִיׂשְ
רֹות. ׁשָ ּתֶֹקף ּוְבִלי ּפְ ָלה, ָהְיָתה ַהְנָהָגתֹו ּבְ ְמׁשָ   ֵאֶצל ַהּמֶ

ּיוֹ  ֶלְך  ּבַ ִוד ַהּמֶ ִביִעי: ּדָ ְ ַ ֻד ְק -ד בוֹ כְ וּ ם ַהׁשּ "בּ מֹו"ר ָה ַאְד ת  ׁשּ   ַרׁשַ

לִ  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ין  ּבֵ ֶפת  ּתֶ ׁשֻ ַהּמְ ה  ֻקּדָ ַ ֻד ְק - ד בוֹ כְ ַהּנְ ַאְדמֹו"ר  ׁשּ ְלכּות  ָהַרׁשַ ת  "ַהּמַ ִהיא:  "ּב 
ֶתר".    ְוַהּכֶ

ַה  ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  רּוךְ -ׁש דוֹ ּקָ ּדָ ּלֹא  יִהְבִט   הּוא -ּבָ ׁשֶ לֹו  ֵסקַח  ּפָ ְרעֹו,   ּתִ ִמּזַ ְלכּות  ַהּמַ
ָהַאְדמֹו"ר  ְוַגם   ִוד.  ּדָ ית  ִמּבֵ הּוא  יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶלְך  יַבת    "בּ ׁשַ ָהַר ַהּמֶ ְיׁשִ ֶאת  ּתֹוְמֵכי "ֵהִקים 

ִמיִמים ֵהם    " ּתְ ְלִמיֶדיָה  ּתַ ִוד"ׁשֶ ּדָ ית  ּבֵ ֵלי  ִה "ַחּיָ הּוא  ָלֵצ ּטִ .  ִליחּות  ְ ַהׁשּ ֶאת  ֲעֵליֶהם  את  יל 
ִוד"לְ  ּדָ ית  ּבֵ כ  ",ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְלָהִביא  ַהְינּו  ְמ וֹ ּדְ ֶאת  יֶהם  ּוְבַמֲעׂשֵ יַח ָחם  ֵחם -ׁשִ ּוְלִהּלָ ִצְדֵקנּו, 

ִדים ְלָכְך. ְתַנּגְ   ִעם ַהּמִ

ֹוֵאָבה  ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ   ׂשִ

ית ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ְך ַעל ַהּמִ -ּבִ ם, ָהיּו ְמִביִאים ַיִין ְלַנּסֵ ַקּיָ ׁש ָהָיה  ְקּדָ ן עֹוָלה ַהּמִ ְלָכל ָקְרּבַ ַח  ְזּבֵ
ַמ  ָהיּו  ׁשֶ ָלִמים  ׁשְ חּוץ אֹו  ְלַבד.  ּבִ ַיִין  ל  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֶנֶסְך,  ָנה  ָ ַהׁשּ ָכל  ּבְ ָהָיה  ְולֹא  ְקִריִבים. 

ל   ִמיד ׁשֶ ן עֹוַלת ּתָ ַח ֶאת ָקְרּבַ ְזּבֵ ָהיּו ַמְקִריִבים ַעל ַהּמִ ׁשֶ ּכֹות ּכְ ְבַעת ְיֵמי ַחג ַהּסֻ ׁשִ ַחר,  ִמּבְ ׁשַ

ַח ׁשְ ָה  ְזּבֵ ְסִכים ִעּמֹו ַעל ַהּמִ ל ַמִים.   י ְנָסִכים: נֵ יּו ְמּנַ ל ַיִין ְוֶנֶסְך ֶאָחד ׁשֶ   ֶנֶסְך ֶאָחד ׁשֶ

ֲח  ַעל  ָאְמרּו  ִנּדֹוִנים  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  "ּבְ דֹוׁש ַז"ל:  ַהּקָ ָאַמר  ְלִפיָכְך  ִים,  רּוךְ -ַהּמַ :  הּוא -ּבָ
ְרכוּ  ְתּבָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ִים". "ַנְסכּו ְלָפַני ַמִים ּכְ ּמַ   ּבַ

ִנּסּוךְ  ַעל  ֵמִחים  ׂשְ ָהיּו  ׁשֶ זֹו  ְמָחה  ְוָהֵעֶסק  ׂשִ ַאֶחֶרת!  ְמָחה  ׂשִ ל  ִמּכָ דֹוָלה  ּגְ ָהְיָתה  ִים  ַהּמַ  

ה   ֲעׂשָ ּנַ ָכל ֶעֶרב ֵמַעְרֵבי ׁשֶ ׁש. ּבְ ְקּדָ ּמִ ָהְיָתה ּבַ ל ֲעבֹוָדה ַאֶחֶרת ׁשֶ דֹול ִמּכָ ִים ָהָיה ּגָ ִנּסּוְך ַהּמַ ּבְ

ּכֹות ַהּסֻ ְמ   ַחג  "ׂשִ ָלּה:  ְוָקְראּו  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ים  עֹוׂשִ ֹוֵאָבה"ָהיּו  ַהׁשּ ית  ּבֵ ם  -ַעל  –  ַחת  ׁשֵ
ִים. ִאיַבת ַהּמַ   ׁשְ

ֹוֵאָבה ָאְמרּו ֲח  ית ַהׁשּ ְמַחת ּבֵ ּלֹא ָרָאה ׂשִ ָמיו".  –ַז"ל: "ִמי ׁשֶ ְמָחה ִמּיָ   לֹא ָרָאה ׂשִ

מֹוָצֵאי יֹום ים? ּבְ ל ַחג ָיְרדּו ְלֶעְזַרתִראׁש טֹוב ָה -ְוֵכיַצד ָהיּו עֹוׂשִ ִני- ֹון ׁשֶ ים ּוְמַתּקְ ם ָנׁשִ

קֹומֹות ָהֲעׂשּוִיים ׁשָ  ּמְ ְרֶזל ּבַ ל ּבַ ָהיּו נֹוְתִנים ִזיִזים ׁשֶ דֹול? ׁשֶ ּקּון ַהּגָ דֹול. ּוַמהּו ַהּתִ ּקּון ּגָ ם ּתִ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

ָהעֲ  חֹוַמת  ּבְ לּוחֹותזָ ְלָכְך  ְונֹוְתִנים  ְועֹוׂשִ -ָרה,  יִזים,  ַהּזִ ַעל  ליֵעץ  ׁשָ ם  ׁשָ זּוְזְטָראֹות  וֹ ם  ּגְ ׁש 
יפוֹ  ּקִ ּמַ ׁשֶ דֹולֹות  ֶא ּגְ ְוֶעְזַרתת  ים  ׁשִ ַהּנָ ֶעְזַרת  ְהיּו -ת  ּיִ ׁשֶ פֹון  ּוִמּצָ ְזָרח  ִמּמִ רֹום,  ִמּדָ ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵד  ּכְ ֲעָזָרה,  ּבָ ה  ְלַמּטָ ים  ְוָהֲאָנׁשִ ַמְעָלה  ִמּלְ זּוְזְטָראֹות  ַהּגְ ַעל  בֹות  יֹוׁשְ ים  יָ ָנׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ֹואּו בי 

  רֹאׁש.-ְלַקּלּות

ׁשָ  ָהיּו  ָזָהב  ל  ׁשֶ (ְוֵיׁש ּוְמנֹורֹות  ה  ַאּמָ ים  ִ ֲחִמׁשּ ּוְגבֹוהֹות  ָהֲעָזָרה  ַקְרַקע  ּבְ ְנתּונֹות  ם, 

ֶאת  נֹוְתִנים  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ְמנֹוָרה,  ל  ּכָ רֹאׁש  ּבְ ָזָהב  ל  ׁשֶ ְסָפִלים  ָעה  ְוַאְרּבָ ה).  ַאּמָ ֵמָאה  אֹוְמִרים 

ִתילִ  ֶמן ְוַהּפְ ֶ מֹות ָהיּו ְקבּוִעים לְ יַהׁשּ ָעה ֻסּלָ ם לְ ם ַלַהְדָלָקה. ְוַאְרּבָ   ֵסֶפל.ָכל ְמנֹוָרה, ֻסּלָ

ל ׁשְ ל  ׁשֶ ים  ּדִ ּכַ ּוִביֵדיֶהם  מֹות  ּלָ ּסֻ ּבַ עֹוִלים  ָהיּו  ה  ֻהּנָ ּכְ ְרֵחי  ּוְמ וֹ ּפִ ֶמן  ׁשֶ ים  ֻלּגִ ה  יִלים ִט ׁשָ

ְונֹוְתנִ  ָפִלים,  ַהּסְ ְלתֹוְך  ים  ּדִ ּכַ ּבַ ׁשֶ ֶמן  ֶ ַהׁשּ אֹוָרם ֶאת  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָעבֹות  ִתילֹות  ּפְ ֶהם  ּבָ ים 

ה.  גָּ  ֻהּנָ ַהּכְ ְגֵדי  ּבִ ָלֵאי  ִמּבְ ים  עֹוׂשִ ָהיּו  ִתילֹות  ַהּפְ ֶאת  ְלֵמָרחֹוק.  ּוֵמִאיר  ָהיּו דֹול  ּוְכׁשֶ

נֹורֹות  ַהּמְ ֶאת  ְמִא   -   ַמְדִליִקים  ָהְיָתה  ּלֹא  ׁשֶ ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ָחֵצר  ָהְיָתה  ְמאוֹ לֹא  ית יָרה  ּבֵ - ר 

ים ְיכֹולוֹ  ֹוֵאָבה, ְוָהיּו ָנׁשִ ית   ת ִלְברֹר ַהׁשּ ים ְלאֹור ּבֵ ֹוֵאָבה.-ִחּטִ   ַהׁשּ

ִנים ּבְ  ה ִלְפֵניֶהם, ּוְמַנּגְ ִיםּוִב ִכּנֹור  ֶהָחִליל ַמּכֶ ְכִלי  ְמִצְלּתַ הּוא יֹוֵדַע, -ְוָכל ֶאָחד ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ

ִפיו   יר ּבְ ּיֹוֵדַע ָלׁשִ ִפיו,    –ּוִמי ׁשֶ ר ּבְ ִדים ִלְפֵני ָהָעם ּבַ וְ ׁשָ ֲאבּוקֹות 'ִזְקֵני ַסְנֶהְדִרין ָהיּו ְמַרּקְ

ל אֹור ים   'ׁשֶ ׁשִ ָרֵאל, ְוָכל ָהָעם ְוַהּנָ דֹוֵלי ַחְכֵמי ִיׂשְ ים אֹוָתּה ּגְ ְמָחה זֹו ָהיּו עֹוׂשִ יֵדיֶהם. ְוׂשִ ּבִ

ֹמַע. ִאים ִלְראֹות ְוִלׁשְ   ּבָ

ם ׁשָ ָהְיָתה  ְלַבד  ּבִ ַמִים  ִאיַבת  ׁשְ יֵ   ,לֹא  ְמָחה,  ׂשִ ׁשֹוֲאִבים  ָהיּו  ם  ָ ִמׁשּ א  ּוְפדֶאּלָ ע  ּות ׁשַ

ִביא  ַהּנָ יֹוָנה  ַעל  ָעָליו  ָאְמרּו  ְמצּוקֹוָתיו.  ל  ִמּכָ ְלרּוַח   ,ְלַנְפׁשֹו  ָזָכה  ּלֹא  א -ׁשֶ ֶאּלָ ַהּקֶֹדׁש 

ְמָחה.   ֵמאֹוָתּה ׂשִ

  לּוָלב ִמְבַצע

ּכֹות  ַחג   ְיֵמי  ֶאת ִקיַעת  ַעד  ַהּסֻ ה  ׁשְ חּוִדי  ְבָצעּמִ ְוַה   ,'ִמְבָצִעים'לְ   ִליםְמַנּצְ   ַהַחּמָ  ַחג לְ   ַהּיִ

  . לּוָלב ִמְבַצע – הּוא  הזֶ 

ד  ָהִראׁשֹוִנים  'ְבָצִעיםִמ 'ֵמַה   הּוא   ' ִמיִניםד'    עִמְבַצ '   אוֹ   'לּוָלב   ִמְבַצע' ּסֵ ּיִ י  ׁשֶ , ָהַרּבִ

ָרתוֹ  ה  ּכֹותזַ לְ   ּוַמּטְ ּמָ ּיֹוֵתר  ּכַ ַעתַאְר   ְנִטיַלת  תִמְצוַ ּבְ   ְיהּוִדים  ׁשֶ יִנים  ּבַ ָכל  ַהּמִ   ַחג  יֵמ יְּ ִמ   יֹום  ּבְ

ּכֹות   .ַהּסֻ

ַא כְּ  י  ֶזה  ִמְבָצעּבְ   ַאף  'ְבָצִעיםִמ 'ַה   רִבׁשְ ׁש   ָהַרּבִ ם  ְמַבּקֵ ּגַ ָלִדים  ׁשֶ פוּ   ִיְצָטְרפוּ   ַהּיְ ּתְ ּתַ , ְוִיׁשְ

י: "  ְוִכְלׁשֹונוֹ  ל ָהַרּבִ דֹוׁש ׁשֶ ם ֶאת יְ ַהּקָ ִסיָעה ּגַ ָכם לָ ּוַמה ּטֹוב ְלָצֵרף ַלּנְ ׁש ְלַחּנְ ּיֵ ֵני ׁשֶ ָדיו, ִמּפְ

ם ְלִעְנְיֵני ֲהָפ  ְעָינֹות ּגַ   ."ַצת ַהּמַ
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נּות ּמְ י  ָאַמר   ַאֶחֶרת  ּוְבִהְזּדַ בַּ : "ָהַרּבִ ים  ָהַרּבִ ֶאת  ים  ַזּכִ ַהּמְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ֵרי  ְצָוה  ּמִ ְוַאׁשְ

וְ מוּ ָהֲא  ַרּבוֹ יָּ כַ ָרה,  רּוׁש  ּפֵ ִזְכרֹוָנםדּוַע  יִנים בְּ   הְבָרכָ לִ -ֵתינּו  ַהּמִ ד'  ר  ֲאׁשֶ ּה,  ּלָ ׁשֶ ָהְרָמִזים 

ֵניּכֹוְלִלים   ּבְ ל  יֹוֵצא  -ּכָ ֵאין  ָרֵאל  ָלל[ ִיׂשְ ִאי] ֵמַהּכְ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָלל -,  ּכְ ְצָוה  ַהּמִ ְיֵדי  ָלֵצאת  ר  ֶאְפׁשָ

ׁש ּבֹו ַט  ּיֵ ִלי ָהֶאְתרֹוג, ׁשֶ ׁש ִאיִמּבְ ן ַמּמָ ר ָלֵצאת ְיֵדי ִמְצוָ -ַעם ְוֵריַח, ּכֵ ִלי לָ ה זֹו כְּ ֶאְפׁשָ ל ִמּבְ

ּה לֹא ַט ָר ָהעֲ  ֵאין ּבָ   ". ְולֹא ֵריַח ַעם  ָבה, ׁשֶ
  ) 503(ליקוטי שיחות חלק כ"ט, עמוד  

ׁש ֶלעַקאח ְלָאִחיָך?"   ִסּפּור|   "ַמּדּוַע ֵאיְנָך ְמַבּקֵ

ֵמַאְרֵצנוּ  ֵמָהאֹוְרִחים  ָהָיה  ָטְביֹוס  ה  ֹמׁשֶ ּכֹות  -ר'  ַהּסֻ ְלַחג  ְסעּו  ּנָ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ

י.בִּ  ַנת תשל"א ְלַחְצרֹות ָהַרּבִ   ׁשְ

הֹוׁשַ  ּבְ ָעַבר  ׁשֶ ָנַתן  -ְעָנאּכְ י,  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ַבׁש)  ּדְ ל ֶלעַקאח (=עּוַגת  ְלַקּבֵ ה  ַרּבָ

ַאל אֹותֹו   ִהְתִחיל ָלֶלֶכת ׁשָ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה", ּוְכׁשֶ י ֶלעַקאח ְוָאַמר: "ְלׁשָ לֹו ָהַרּבִ

י "ַמּדּוַע ֵא  ם ֲעבּור ָהָאח?". ָהַרּבִ ׁש ּגַ   יְנָך ְמַבּקֵ

ה ָהָיה ְמבֻ  יְך:  ר' ֹמׁשֶ ד ִהְמׁשִ י ִמּיָ ִביל ָאִחיו, ְוָהַרּבִ ׁשְ ׁש ּבִ ּקֵ ַעם לֹא ּבִ י ַאף ּפַ ל ּכִ ְלּבָ

י". ּלִ ִביל ָהָאח ׁשֶ ׁשְ ׁש ּבִ ה: "ֲאִני ְמַבּקֵ ׁש". ְוָאז ָאַמר ר' ֹמׁשֶ ֶלעַקאח ָצִריְך ְלַבּקֵ   "ּבְ

ַאל אֹותֹו   יב, ְוָא ָה ׁשָ ה ֵהׁשִ ם ִאּמֹו. ר' ֹמׁשֶ מֹו ְוׁשֵ י ָמה ׁשְ י עֹוד  ַרּבִ ז ָנַתן לֹו ָהַרּבִ

ִנים טֹובֹות".  ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ַוֲאִריכּות ָיִמים ְוׁשָ   ֲחִתיַכת ֶלעַקאח ְוָאַמר: "ְלׁשָ

ְולֹ  ּפּור  ַהּסִ ל  ִמּכָ ִנְבַהל  ַאף  הּוא  ּתֹוֵמם,  ִנׁשְ ְמאֹוד  ָטְביֹוס  ה  ֹמׁשֶ ָמה    אר'  ָיַדע 

ׂש ָמקֹום ּבֹו יּוַכל לְ  ד ִחּפֵ ָבר ִנְכַנס  ַלֲעׂשֹות. ִמּיָ ָאֶרı ּכְ יְנַתִים ּבָ ן ָלָאֶרı, ַאְך ּבֵ ַטְלּפֵ

ֶמַתח ַעד ֵצאת ַהַחג.  ין ּבְ   ַהַחג ְוָכְך ִהְמּתִ

ְמַחת ׂשִ מֹוָצֵאי  ּבְ ד  ִמּיָ ְלֵביתֹו  ר  ֵ ִהְתַקׁשּ ׁשֶ ְע -ּכְ הֹוׁשַ ּבְ י  ּכִ לֹו  נֹוַדע  ה,  -אנָ ּתֹוָרה  ַרּבָ

ית ִמּבֵ ֶרְך  ּדֶ ְמכֹונִ   ּבַ ְגָעה  ּפָ ֶנֶסת,  בֹו  ַהּכְ ּוַמּצָ ָאִחיו  ּבְ הית  ְלֵבית ָקׁשֶ הּוָבא  הּוא   .  

ר ְמֻחּסַ ל   ָהְרפּוָאה  ׁשָ ֲעֹבר  ּכַ ַאְך  ְמאֹוד,  ָחמּור  ב  ַמּצָ ּבְ ָרה  ְלֵע וֹ ַהּכָ עֹות  ׁשָ ָחל ׁש  ֶרְך 

ְתאֹוִמי ְלטֹוָבה   בוֹ וּ ָהָאח ִהְתעֹוֵרר    –ִמְפֶנה ּפִ ר  ַמּצָ ּפֵ ּתַ ָלִאים  ִהׁשְ . ָהרֹוְפִאים ָעְמדּו  ּפְ

לּוי.ִמׁשְ  ס ַהּגָ   ּתֹוְמִמים ְלֹנַכח ַהּנֵ

ְוָאִחיו ִהְתעֹוֵרר   ס  ִדּיּוק ֵאַרע ַהּנֵ ָעה ּבְ ׁשָ ֵאיזֹו  ה ּבְ ֵרר ר' ֹמׁשֶ ּבֵ ׁשֶ ֵרר לֹו   –ּכְ ִהְתּבָ

ַאל  ׁשָ י  ָהַרּבִ ׁשֶ ְרָגִעים  אֹוָתם  ּבְ ׁש  ַמּמָ ֶזה  ָהָיה  ֶאת    ׁשֶ ֲעבּורֹו  ְוָנַתן  ָאִחיו  ַעל 

עַקאח.    ַהּלֶ
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י  ְלחֶֹדׁש ם ּוִמְנָהִגית ֲהָלכוֹ        ישיבה ותלמוד תורה כפר חב"ד         םַהַחּגִ

  

  
ְע  ה הֹוׁשַ   ָנא ַרּבָ

  
יָמה   ַהּבִ ֶאת  יִפים  ַמּקִ ָהָעם  ל  ּכָ ָהִראׁשֹוִנים,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ְיֵמי  ת  ׁשֶ ׁשֵ ְוֶאְתרֹוֵגיֶהם   –ּבְ

יֵדיֶהם ּבִ יֹום.  ְולּוְלֵביֶהם  ָכל  ּבְ ַאַחת  ָפה  "הוֹ   ,ַהּקָ ל  ׁשֶ ח  ּסָ ַהּנֻ ֲאִמיַרת  ּיֹום ׁשַ ּבַ ּבַ ְעָנא". 

יִפים  ִביִעי ַמּקִ ְ יָמה ַהׁשּ ָעִמים. ֶאת ַהּבִ ַבע ּפְ   ׁשֶ

ת ְיֵמי ַה  ׁשֶ ׁשֵ ׁש: ּבְ ְקּדָ יִפים ֶאת וֹ ג ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ַהכּ ַח ִמְנָהג ֶזה הּוא ֵזֶכר ַלּמִ ֲהִנים ַמּקִ

ָכל יֹום, ּוַבּיֹום ַה  ַעם ַאַחת ּבְ ְמָחה ּפַ ל ּוְבׂשִ ַהּלֵ ַח ּבְ ְזּבֵ ִביִעי  ַהּמִ ְ ה"   –ׁשּ ְעָנא ַרּבָ ְקָרא "הֹוׁשַ ַהּנִ

ָעִמים.  –ּוט ֲעָרָבה" ְו"יֹום ִחבּ  ַבע ּפְ יפּו ׁשֶ   ִהּקִ

ם  ְלׁשָ יֹוְרִדים  מֹוָצא,  ְוִנְקָרא  ַלִים  ִמירּוׁשָ ה  ְלַמּטָ ָהָיה  ָמקֹום  יַצד?  ּכֵ ֲעָרָבה  "ִמְצַות 

=) ֲעָרָבה  ל  ׁשֶ יֹות  ֻמְרּבִ ם  ָ ִמׁשּ ִטים  דֹולֹות  ֲעָרבֹותּוְמַלּקְ אֹוָתן  דוֹ ְמא   ּגְ ְוזֹוְקִפים  ּוָבִאין   ,(

ִצּדֵ  ְזּבֵ ּבְ ַהּמִ ַעלי  פּוִפים  ּכְ יֶהן  ְוָראׁשֵ יֹום - ַח  ָכל  ּבְ ְוָתְקעּו.  ְוֵהִריעּו  ְקעּו  ּתָ ַח.  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ

ַה  ה'  א  ָאּנָ ָנא,  יָעה  הֹוׁשִ ה'  א  ְואֹוְמִרים "ָאּנָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶאת  ָנא" ּצְ ַמִקיִפין  ִליָחה 

הֹוׁשִ  ָוהֹו  ֲאִני  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה  י  ַמּקִ (ַרּבִ ה)  ַרּבָ ְעָנא  (הֹוׁשַ יֹום  ְואֹותֹו  ָנא")  ֶאת יָעה  יִפין 

ָעִמיםַה  ַבע ּפְ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ה) . "ּמִ ָנה ֻסּכָ   (ִמׁשְ

ּבַ  ַרק  ָמקֹום (לֹא  ָכל  ּבְ ם  ּגַ ֲעָרָבה  ל  ׁשֶ ִמְנָהג  ְקנּו  ּתִ ּוַמְלָאִכי  ְזַכְרָיה  י  ְהיּו ַחּגַ ּיִ ׁשֶ ׁש)  ְקּדָ ּמִ

ָהַא  ּיֹום  ּבַ ֲעָרָבה  ַה נֹוְטִלים  ל  ׁשֶ ְלָכל ,  ג ַח ֲחרֹון  ָרָכה  ְוַהּבְ ִים  ַהּמַ ַעל  ה  ִפּלָ ּתְ ּה  ּבָ ּוְמַיֲחִדים 

ְר  ּקַ ּבַ ָנה, ְוחֹוְבִטים  ָ ְעָנא ַהׁשּ הֹוׁשַ ּבְ ִים ְוָאז  -ַקע. ּוַמּדּוַע  ַעל ַהּמַ ֵדָלה  ּגְ ָהֲעָרָבה  ׁשֶ ְלִפי  ה?  ַרּבָ

ִים.דּ נִ    (ֵסֶפר ָהרֹוֵקַח)  ֹוִנים ַעל ַהּמַ

ְב  דֹוׁש ֵרי ִרּצּוי ִלְפֵני  אֹוְמִרים ּדִ רּוךְ - ַהּקָ ָרכָ   הּוא - ּבָ ֵמי ּבְ ִגׁשְ ָנה ּבְ ָ ֶאת ַהׁשּ ָעֵלינּו  ָבֵרְך  ּיְ ה,  ׁשֶ

ְטָלִלים טֹוִבים ּוְבֵמי  ְבֵרי ִרּצּוי ּוְתִפ - ּבִ קֹות ֶאת ָהֲאָדָמה. ּדִ ֲעלּו ְלַהׁשְ ּיַ הֹום ׁשֶ ָאנּו  ּתְ ה ֵאּלּו ׁשֶ ּלָ

יָמה נִ  ַפת ַהּבִ ַהּקָ ל  אֹוְמִרים ּבְ ִהיא ֵצרּוף ׁשֶ ְעָנא" (ׁשֶ ַבת "הֹוׁשַ ּתֵ ְענֹות". ְלִפי ׁשֶ ְקָרִאים "הֹוׁשַ

ְסִביב   ָפה  ַהַהּקָ ִפּלֹות  ִמּתְ ּוָפסּוק  סּוק  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ֵנית  ְוִנׁשְ חֹוֶזֶרת  ָנא")  ע  "הֹוׁשַ בֹות  ּתֵ י  ּתֵ ׁשְ

יָמה.    ַהּבִ

ה ְעָנא וֹ ּבְ ה,  -ׁשַ ׁשֶ   ְזַמן  הּוא ַרּבָ ַהִחּתּום  ַמר  ַהּדִ ּגְ רֹאׁש ל  ּבְ ְתִחיל  ַהּמַ ָנה-ין  ָ ת ַהׁשּ ְתִחּלַ ּבִ  .

ין רֹאׁש   –  ַהּדִ ָנה ְויֹום-ּבְ ָ ּפּוִרים- ַהׁשּ ֵאי עֹוָלם  עֹוְבִרים ְלָפָניו  ,  ַהּכִ ל ּבָ ְבֵניּכָ ָמרֹון ְוִנְסָקִרים -ּכִ
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ל ֶאָחד ְלַעְצמֹו, ּוְבַחג ַהּסֻ  ִים. ְויוֹ ּכָ ְכָללּותֹו ַעל ַהּמַ ִביִעי  ּכֹות ִנּדֹון ָהעֹוָלם ּבִ ְ ל ַחג, ם ַהׁשּ ׁשֶ

ְעָנא  הֹוׁשַ יֹום  ָהָאָדם  -הּוא  י  ַחּיֵ ׁשֶ ּוְלִפי  ה.  ַהּזֶ ין  ַהּדִ ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  ַהִחּתּום  יֹום  הּוא  ה,  ַרּבָ

ַהִחּת  ַאַחר  הֹוֵלְך  ְוַהּכֹל  ִים,  ּמַ ּבַ לּוִיים  ּדוֹ ּתְ ָלֵכן  ְעָנא ֶמ ּום,  הֹוׁשַ ְליֹום-ה  ִמְקָצת  ּבְ ה  -ַרּבָ

ּפּוִרים,   ְתִפ ַהּכִ ּבִ ּבֹו  ים  יֹוםּוַמְרּבִ ֵעין  ּכְ ּוִבְתׁשּוָבה  ה  ַקו -ּלָ ּבְ הּוא  ו  ְוַעְכׁשָ ּפּוִרים,  ַהּכִ

ְמָחה.  ִ   ַהׂשּ

דֹוׁש "ָאַמר    רּוךְ -ַהּקָ ֵא   הּוא -ּבָ ִאם  רֹאׁש ְלַאְבָרָהם:  ּבְ ְלָבֶניָך  ָרה  ּפָ ּכַ ָנה-ין  ָ ֵהא    –  ַהׁשּ ּתְ

יֹום ּפּוִרים. ְוִאם ָלאו -ּבְ ֵהא הוֹ  –ַהּכִ ְעָנא ּתְ ה".-ׁשַ ה ֹמֶשה)  ַרּבָ   (ַמּטֵ

ה  ְעָנא ַרּבָ ה –הֹוׁשַ   ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ

ְעָנא  ל יֹום הֹוׁשַ ַא -ִמן ַהּתֹוָרה לֹא ִנְבּדַ ְ ה ִמׁשּ ַא ְוִהְלכֹוָתי  –ג  ַח ר ְיֵמי ַה ַרּבָ ִהְלכֹות ׁשְ ר ו ּכְ

ָכל ַהּדֹורֹות ִמְנָהִגים –ד ַהּמֹוֵע -לְיֵמי חֹ  ָרֵאל ּבְ   ְמֻיָחִדים ְליֹום ֶזה: ַאְך ָנֲהגּו ִיׂשְ

קֹוְרִאים   ּבֹו  ׁשֶ ה"  ַרּבָ ְעָנא  הֹוׁשַ ֵליל  ּקּון  ְואֹוְמִרים "ּתִ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ֵעִרים  ִלְהיֹות  נֹוֲהִגים 

ֵנה ְיָלה אֹוְמִר -ִמׁשְ ָבִרים) ְוַאַחר ֲחצֹות ַהּלַ ים.י ּתֹוָרה (ֵסֶפר ּדְ ִהּלִ ִצּבּור ֶאת ֵסֶפר ּתְ   ם ּבְ

ַ ֻד ְק -דבוֹ כְּ  ֶא נְ מֹו"ר  ַאְד ת  ׁשּ ׁש  ִחּדֵ ּדֹוֵרנּו  יא  יתׁשִ ּבֵ ֵאי  ּבָ ּגַ ׁשֶ ְנָהג  ַהּמִ ִקים -ת  ְמַחּלְ ֶנֶסת  ַהּכְ

ְדַבׁש.  ּפּוַח ּבִ ּבּור ּתַ  ַלּצִ

ת ְתִפּלַ ֲחִרית  ּבִ ל,  ׁשַ ַהּלֵ ָהֶעלְ   ,ֹקֶדם  ִרים  ׁשָ ַהּקְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ְדַרת   ֹוִניםיְמִסיִרים  ׁשִ ַעל  ׁשֶ

יר ְמנָ -ַהּלּוָלב, ַעל ְזַמן ֲא ת ְלַהְגּבִ ֶזה ּבִ ְכׁשּוְך ֶהָעִלים ֶזה ּבָ לִמיַרת ֶאת ׁשִ  .ַהַהּלֵ

ַהּלּוָלב  ִעם  ָעִמים  ּפְ ַבע  ׁשֶ יָמה  ַהּבִ ֶאת  יִפים  ּוַמּקִ ֵמָהָארֹון  ַהּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ֶאת  מֹוִציִאים 

ַההֹוׁשַ  ֲאִמיַרת  ּבַ ומֹוִסיִפים "ֵס ְוָהֶאְתרֹוג,  ַהּקֹוְדִמים.  ִמים  ַהּיָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְענֹות" ְענֹות  הֹוׁשַ ֶדר 

ְענָ  הֹוׁשַ ל  ֶאת  - א ׁשֶ יָעה  "הֹוׁשִ ַאִמיַרת  ּבְ ִמים  ְמַסּיְ ְואֹוֵמר".  ר  ֵ ְמַבׂשּ ר  ֵ ְמַבׂשּ "קֹול  ַעד  ה,  ַרּבָ

ַעת… ֵאין עֹוד", ּוַמְחִזיִרים ֶאת ִס  ָך… ַעד ָהעֹוָלם, ְלַמַען ּדַ   רֹון.ָא ֵרי ַהּתֹוָרה ֶאל ָה ְפ ַעּמֶ

כְּ  ֲעָרבֹות  ָחֵמׁש  ָחֵמׁש לֹוְקִחים  ה  ָהִרְצּפָ ַעל  אֹוָתן  ְוחֹוְבִטים  ַיַחד  דֹות  ּוְמֻאּגָ רֹות  ׁשֵ

ָעִמים ( ְענ תבוֹ ַלֲעָר ּפְ ם "הֹוׁשַ יֹום ֶזה). ׁשֵ -ֹות" ַעלֵאּלּו קֹוְרִאים ּגַ ּבְ ְענֹות ׁשֶ ִפּלֹות הֹוׁשַ   ם ּתְ

ִמיםכָּ -ַאַחר י  ְך ׂשָ ּזָ ּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ּבִ ָמקֹום ׁשֶ ִמים אֹוָתן ֵמַעל ֹון. ֵיׁש ׁשֶ ֶאת ָהֲעָרבֹות ּבְ ָ ׂשּ

  ַהּקֶֹדׁש.-ַלֲארֹון

רּוַסת "ַהּמֹוִציא" ּבִ  ִלי ִקּדּוׁש) ְוטֹוְבִלים ֶאת ּפְ ּיֹום (ּבְ   ְדַבׁש. נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל ְסעּוָדה ּבַ

מוֹ נֹוֲהִגים ֶלֱאֹכל "ְקֶר  ַלאְך" ּכְ ֶעֶרב יֹום עּפְ ּפּוִרים. -ּבְ   ַהּכִ
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ִמיִני ֲעֶצֶרת     ְמַחת ּתֹוָרה  ׂשִ וְ ׁשְ
  

ִמיִני ַעְצמֹו  -ׁשְ ְפֵני  ּבִ ְלַבד.   –ֲעֶצֶרת הּוא ַחג  ּבִ לֹו  ָסמּוְך  א  ֶאּלָ ּכֹות  ַהּסֻ ְוֵאינֹו ֵחֶלק ֵמַחג 

ַעלְונִ  ֲעֶצֶרת"  ִמיִני  'ׁשְ ֲעֶצ - ְקָרא  ִמיִני  ְ ַהׁשּ ּיֹום  "ּבַ תּוב  ַהּכָ ם  יֹום ֶר ׁשֵ ְוהּוא  ָלֶכם".  ְהֶיה  ּתִ ת 

ִמיִני  ְ ּכֹות. ָה ִמיֹום  –ַהׁשּ ל ַחג ַהּסֻ   ִראׁשֹון ׁשֶ

ֶאֶרץ ָרֵאל-ּבְ ְמַחת,  ִיׂשְ ִמיִני-ׂשִ ּוׁשְ ֵה -ּתֹוָרה  חּוץֲעֶצֶרת  ּבְ ֲאָבל  יֹום.  אֹותֹו  ּבְ , ץָלָאֶר -ם 

ְמַחת ִמיִניּת -ׂשִ ֳחַרת ׁשְ   ֲעֶצֶרת.-ֹוָרה הּוא ִמּמָ

מּוָס ּבִ  ִמיִניְתִפיַלת  ׁשְ ל  ׁשֶ ִלים  -ף  ּלְ ִמְתּפַ ׁשֶ 'ֲעֶצֶרת  ּגֶ ִפיַלת  לֹוַמר  'םּתְ   : ּוַמְתִחיִלים 

ם".  ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ   "ַמׁשּ

ְמַחת ת  -ׂשִ ָרׁשַ ּפָ קֹוְרִאים  ֶזה  יֹום  ּבְ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ִלְגָמָרּה  ְמָחה  ׂשִ ִהיא  ְוזֹאת 'ּתֹוָרה 

ָרָכה ִמים ֶאת כָּ   'ַהּבְ ָלָמה ְוקוֹ כִ ל ַהּתֹוָרה. ּוַמּתְ ּוָבֶזה ְמַסּיְ ְרִאים ֶאת ֵסֶדר יִפין ַהְתָחָלה ְלַהׁשְ

ַעד "ַויְּ  ית  ֵראׁשִ ּבְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִריָאה  סּוֵקי "ַויְּ לּ כֻ ַהּבְ ּפְ ֶאת  ַמִים".  ָ ּבּור לּ כֻ ּו ַהׁשּ ל ַהּצִ ּכָ אֹוֵמר   ּו" 

קֹול ָרם, ְוַאַחר ַעל-ַיַחד ּבְ ִלים ַהּבַ ְך ַמׁשְ   קֹוֵרא.- ּכָ

ְמַחתלֵ ּבְ  ים  -יל ׂשִ פֹות'ּתֹוָרה ּוְביֹומֹו עֹוׂשִ ִריָאה. ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה ְס   ִעם  'ַהּקָ יַמת ַהּקְ ִביב ּבִ

ֶאל   ְך  ּיָ ׁשַ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ְסגּוִרים.  ֵהם  ׁשֶ ִפי  ּכְ ַהּתֹוָרה  ִסְפֵרי  ִעם  ה  ַרּבָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְורֹוְקִדים 

וּ  ְלַמֲעָמדֹו  ט  ַהּבֵ ִלי  ִמּבְ ַה ַהּתֹוָרה  ּקֶֹדם  ׁשֶ ְונֹוֲהִגים  ַהּתֹוָרה.  יִדיַעת  ּבִ פֹותַה 'ַמָצבֹו   'ּקָ

ַה  ִלּמּוד  ּבְ הֹוָסָפה  ִעְנָיָנם  ׁשֶ טֹובֹות  ַהְחָלטֹות  ִלים  ּוְמַקּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוִבְפָרט ִמְתַוֲעִדים  ּתֹוָרה 

ְפִניִמּיוּ    ת ַהּתֹוָרה. ּבִ

חּוץ ים  -ּבְ עֹוׂשִ פֹות'ָלָאֶרץ  ׁשְ   'ַהּקָ ֵליל  ּבְ ם  ּוְבֶאֶרץ-ִמיִניּגַ ׁש  -ֲעֶצֶרת.  ִהְתַחּדֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

נְ  ִנּיֹות'ָהג ַלֲעׂשֹות  ַהּמִ פֹות ׁשְ ְמַחת  'ַהּקָ מֹוָצֵאי ׂשִ ְמַחת-ּבְ הּוא ֵליל ׂשִ חּוץ-ּתֹוָרה, ׁשֶ -ּתֹוָרה ּבְ

ּוָב  ׁשֶ ָלָאֶרץ.  ַהּקֶ א  ּטֵ ִמְתּבַ ֶאֶרץֶזה  ְיהּוֵדי  ין  ּבֵ ׁשֶ חּוץ-ר  ִויהּוֵדי  ָרֵאל  ְיֵדי -ַעל,  ץֶר ָלָא -ִיׂשְ

ְמָחָתּה.     ַהּתֹוָרה ְוׂשִ

ְמַחת ִ ּה.ּתוֹ -ִמׂשּ ּלָ ָנה ּכֻ ָ ְמָחה ְלָכל ַהׁשּ   ָרה ׁשֹוֲאִבים ׂשִ



  

36   

  

  
  

  

  
בַּ  ית ׁשַ ֵראׁשִ   ת ּבְ

  
ָנה  ָ ָכל ַהׁשּ סֹוד ְלַהְנָהָגה טֹוָבה ּבְ   ַהּיְ

ִפ  יֵאינּו ָאְמרּו: "ּכְ ּבַ ַרּבֹוֵתינּו ְנׂשִ ׁשַ ב ּבְ ָאָדם ִמְתַיּצֵ ָנה".ֵר ּבְ -תי ׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ְך ֵיֵלְך ּכָ ית, ּכָ   אׁשִ

ת זֹו ִהיא  ּבָ תׁשַ ּבָ ָון.-ְמָבְרִכים ֹחֶדׁש ַמר-ׁשַ   ֶחׁשְ

ה ִמְתַוֲעִדים. ִפּלָ ָמה, ְוַאַחר ַהּתְ ּכָ ַהׁשְ ִהִלים ּבְ ל ַהּתְ   אֹוְמִרים ֶאת ּכָ

  "ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו!"

מֹוָצֵאי  ּבַ ּבְ ית נֹוֲהִגים ְלַהכְ -תׁשַ ֵראׁשִ   "ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו!".ִריז:  ּבְ

ַבְר  ּצָ ֶהם ונּו כֹּ ְלַאַחר ׁשֶ ּבָ ין ׁשֶ ֵרי, יֹוְצִאים ֶאל ְימֹות ַהֻחּלִ יֵמי ֱאלּול ְוִתׁשְ ה ּבִ ָ ל ְקֻדׁשּ ַח ׁשֶ

ֶאת   ַלֲעֹבד  ֵדי  ּכְ ַבְרנּו  ּצָ ׁשֶ אֹוָצרֹות  ּבָ ׁש  ּמֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ַהֲחִבילֹות"  ֶאת  "ְלָפֵרק  דוֹ ָצִריְך  -ׁש ַהּקָ

רּוךְ  ָנה. הּוא -ּבָ ָ ך ַהׁשּ ֶמׁשֶ ְדָבֵעי ּבְ   ּכִ

ל הָ  אֹות ַאַחתּכָ   ִסּפּור|   עֹוָלם ּבְ

ֵקן ָהָיה   נּו ַהּזָ ר ַרּבֵ ֲאׁשֶ ּפֶ   ַמֲאָסרבְּ ּכַ ֵרי ּבְ ם ְלׂשָ דֹוָלה ּגַ ֶטְרּבּוְרג, נֹוְדָעה ָחְכָמתֹו ַהּגְ

אּו ְלׂשֹוֵחַח ִעּמֹו ְוִלְבחֹ  ה ֵמֶהם ּבָ לּוָכה, ְוַכּמָ יג  ַהּמְ יחֹות ִהּצִ ִ ַאַחת ַהׂשּ ן ֶאת ָחְכָמתֹו. ּבְ

יָעה ֲאֵליֶהם.ְלָפָניו   ִהּגִ ת ָאֶמִריָקה ׁשֶ ׁשֶ ל ַיּבֶ ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ר ֶאָחד ַמּפָ   ׂשַ

ם   ׁשָ ָנְפָלה  ְעּתֹו  ּדַ ִפי  ּלְ ׁשֶ ם,  ְמֻסּיָ ָמקֹום  ַעל  יַע  ְוִהְצּבִ ה  ּפָ ּמַ ּבַ ִהְתּבֹוֵנן  י  ָהַרּבִ

ר ִהְתּפַ  ַ י ָה לֵּ ָטעּות. ַהׂשּ ַדק ֶאת ָהִעְנָין, ּוָמָצא ּכִ ָבר, ּבָ י ָצַדק. א ַעל ַהּדָ   ַרּבִ

ֶטֶרם   ָלֵכן  ֹקֶדם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ּפָ ּמַ ּבַ עּות  ַהּטָ ֶאת  ְלַגּלֹות  ָיַדע  יַצד  ּכֵ ֵאָלה,  ְ ַהׁשּ ַעל 

אֹות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ  י: "ּבָ יב ָהַרּבִ ה, ֵהׁשִ ת ַהֲחָדׁשָ ׁשֶ ּבֶ ל ַהּיַ ְרְטטּו ַמּפֹות ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה,  ׂשֻ

ית, ְמצֻ  ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ל ּפָ ר ָלַדַעת ֶאת צּוַרת  ָהאֹות ב' ׁשֶ ם ֶאְפׁשָ ָ ל ָהעֹוָלם, ּוִמׁשּ ר ּכָ ּיָ

ׁשֹות". ּבָ ל ַהּיַ   ּכָ


