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ֶּפ ַתח ָּד ָבר
ּדֹורנּו
הֹוראֹות ָה ַר ִּבי נְ ִׂשיא ֵ
ּוב ֶה ְת ֵאם לְ ָ
ּוב ָ
הֹודיָ ה לְ ַה ֵּשׁם יִ ְת ָּב ֵרְךְ ,
ְּב ֶׁש ַבח ְ
יֹוסף
ְּב ַהנְ ָחלַ ת לִ ּמּוד ַה ֲהלָ ָכה לְ ַתלְ ִמ ִידים ִּב ְכלָ ל ּולְ ַתלְ ִמ ֵידי ֶ'ר ֶׁשת ָא ֳהלֵ י ֵ
יהם ֶאת ַה ֵּס ֶפר
ּומֹור ֶ
ֵ
יִ ְצ ָחק' ִּב ְפ ָרטִ ,הנְ נּו ְׂש ֵמ ִחים לְ ַהּגִ יׁש ִּב ְפנֵ י ַה ַּתלְ ִמ ִידים
ּומ ֻת ֶּקנֶ ת.
'הלָ כֹות וַ ֲהלִ יכֹות'ַ ,מ ֲה ָ
ֲ
דּורה ְׁשנִ ּיָ ה ְ
ְּב ִמ ְסּגֶ ֶרת ַה ֵּס ֶפר – ַה ְּמ ֻב ָּסס ַעל ִקּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך ִעם ִּפ ְס ֵקי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן
יֹותר לַ ַּתלְ ִמ ִידיםְּ ,ב ֶה ְת ֵאם
– ֻהנְ ּגְ ׁשּו ַה ֲהלָ כֹות ָּבא ֶֹפן ַה ָּברּור וְ ַה ֻּמ ְת ָאם ְּב ֵ
ּומנְ ֲהגֵ י ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםַּ ,כ ְּמפ ָֹרט לְ ַהּלָ ן
נֹוספּו ִמנְ ֲהגֵ י ַח ַּב"ד ִ
לְ ָת ְכנִ ית ַהּלִ ִ
ּמּודים ,וְ ְ
ַּב ָּמבֹוא.
יח ִאם יִ ְר ֶצה ַה ֵּשׁם ,לְ ַה ְׁש ִריׁש ְּבלֵ ב
ָאנּו ִּת ְקוָ ה ֶׁש ִּבזְ כּות ֵס ֶפר זֶ ה נַ ְצלִ ַ
ּׂומןֶׁ ,שּיִ ְהיּו ִּב ְב ִחינַ ת
ַּתלְ ִמ ֵידינּו ֶאת ָה ַא ֲה ָבה וְ ַה ִּק ְר ָבה לְ לִ ּמּוד ַה ֲהלָ כֹות ּולְ יִ ּש ָ
יּואר ָהעֹולָ ם ֻּכּלֹו ְּבאֹור ַהּגְ ֻאּלָ ה.
'נֵ רֹות לְ ָה ִאיר'ֲ ,ע ֵדי ַ
ּתֹורה
ְּב ִב ְר ַּכת ַה ָ
דֹוׁשה
ויטׁש ְּב ַא ְר ֵצנּו ַה ְּק ָ
יֹוסף יִ ְצ ָחק' לְ ַ
'א ֳהלֵ י ֵ
ֶר ֶׁשת ָ
יּוּבאוִ ְ
יסן תשע"ו – ְׁשנַ ת ַ'ה ְק ֵהל'
נִ ָ

ֶּפ ַתח ָּד ָבר

ָמבֹוא
ּתֹורה ,הּוא לִ ּמּוד ֲהלָ כֹות ַה ְּצ ִריכֹות לְ ַמ ֲע ֶׂשה.
ֵחלֶ ק ִע ָּק ִרי ְּב ִמ ְצוַ ת לִ ּמּוד ַה ָ
[ּכ ֵדי]
ָ
"הלָ כֹות ַה ְּצ ִריכֹות לְ ָכל ָא ָדם לֵ ַידע
ּוכ ַהגְ ָּד ַרת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ֲ :1
אֹותן ְ
ְ
ּסּורים ַחס-וְ ָׁשלֹום ,וְ ֵהם ְּד ָב ִרים
לְ ַקּיֵ ם ַה ִּמ ְצוֹות ְּכ ִהלְ ָכ ָתן וְ לִ ּזָ ֵהר ִמּלִ ָּכ ֵׁשל ְּב ִא ִ
יֹוד ַע לִ ְׁשאֹול
ּמֹורה ֶׁש ָּב ִעיר ,אֹו ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ֵ
י-א ְפ ָׁשר לִ ְׁשאֹול ָּת ִמיד לֶ ָח ָכם ַה ֶ
ֶׁש ִא ֶ
ּומ ַסּיֵ ם ָׁשם ַר ֵּבנּו ַהּזָ ֵקןֶׁ ,ש ֲהלָ כֹות
ּולְ ִה ְס ַּת ֵּפק ְּכלָ ל ִאם ֹלא יִ לְ ְמ ֵדם ְּת ִחּלָ ה ְ ." ..
לּ-כְך לְ ַמ ֲע ֶׂשה.
קֹודמֹות לְ ָכל ְׁש ָאר ַה ֲהלָ כֹות ֶׁש ֵאינָ ן נֹוגְ עֹות ָּכ ָ
ֵאּלֶ ה ְ
מֹוסדֹות ֶר ֶׁשת ִחּנּוְך
דֹורנּוֵ ,
ְּב ֵ
עֹודד ָה ַר ִּבי נְ ִׂשיא ַהּדֹורֶ ,את לִ ּמּוד ַה ֲהלָ ָכה ְּב ְ
חּומים ֶׁשּיִ ּלָ ְמדּו ,לַ ֲהלָ כֹות
ַח ַּב"ד .וְ ַאף ִמ ֵּקד ְּב ַא ַחת ַה ִהזְ ַּד ְּמנֻ ּיֹות ֶאת ַה ְּת ִ
יֹותר ְּב ַחּיֵ י ַהּיֹום-יֹוםַ .ה ֻּדגְ ָמאֹות ֶׁשּנָ ַקט ָה ַר ִּביִּ :דינֵ י ִּב ְרכֹות ַהּנֶ ֱהנִ ין,
ַה ְּמצּויֹות ְּב ֵ
ּמּובןִ ,הלְ כֹות ַחג ֶּב ָחגַ ,הּנִ לְ ָמדֹות
ּדֹומה .וְ ַכ ָ
ֶה ְפ ֵסק ַּב ְּת ִפּלָ הֻ ,מ ְק ֶצה ְּב ַׁש ָּבת וְ ַכ ֶ
ית-ה ֵּס ֶפר – לִ ְפנֵ י ָּכל ַחג.
ַ
ְּב ֵב
הֹורה ָה ַר ִּבי לְ ַהנְ ּגִ יׁש ֶאת ֵס ֶפר
חּומי ַה ֲהלָ ָכה ָּב ֶהם יֵ ׁש לְ ִה ְת ַמ ֵּקדָ ,
נֹוסף לִ ְת ֵ
ְּב ָ
"ּבוַ ַּדאי ָצ ִריְך ָהיָ ה לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ָה ֶא ְפ ָׁש ֻרּיֹות לְ ַס ֵּדרֲ ,א ֶׁשר ְּב ָכל
ַה ֲהלָ ָכה לַ ַּתלְ ִמידְ :
לֹומר ֲא ִפּלּו ֶׁשל ַה ַּתלְ ִמידֹות) יִ לְ ְמדּו ִּדינִ ים
ַה ִּכּתֹות ֶׁשל ַה ַּתלְ ִמ ִידים (וְ יֵ ׁש ָמקֹום ַ
ּיֹום-יֹומּיִ ים.
ִ
וַ ֲהלָ כֹות ַה ְּצ ִריכֹות ַּב ַחּיִ ים ַה
ּומּובן ֶׁש ַּכּוָנָ ִתי
ָ
ֵּכיוָ ן ֶׁשּסֹוף ָּכל סֹוף זֶ הּו ָּכל ָה ָא ָדם ,וְ ֹלא ַה ִּמ ְד ָרׁש ִע ָּקר ֶאּלָ א ַה ַּמ ֲע ֶׂשה.
יתי ַמנְ ִהיג זֶ ה
(אי ֲאיַ ֵּשׁר ֵחילִ יָ ,היִ ִ
ּמֹוסדֹות ִ
ָּבזֶ ה ֹלא ַרק לְ ָק ַס ְּבלַ נְ ָקה ֶאּלָ א לְ ָכל ַה ָ
ּומ ַהּנָ כֹון ֶׁשּיִ ְת ַּד ְּברּו ָּבזֶ ה
ּובנֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ֶׁשר ְּב ָכל ָהעֹולָ ם)ֵ .
מֹוסדֹות ִחּנּוְך ְּבנֵ י ְ
ְּב ָכל ְ
יֹוסף יִ ְצ ָחק' ֲא ֶׁשר ְּב ָמרֹוקֹו.
י-ס ֶפר ְּד ָ'א ֳהלֵ י ֵ
ֻּכּלָ ם יַ ַחד וְ יַ נְ ִהיגּו זֶ ה ְּב ָב ֵּת ֵ

ָמבֹוא

 .1הלכות תלמוד תורה ,פ"ב ס"ט.

ימנִ ים
חֹוב ֶרת ִּדינִ ים ְמיֻ ָח ִדים ְּכמֹו ֵאּלּוֲ .א ָבל יֵ ׁש לִ ְבחֹר ִס ָ
לִ ְד ָאבֹון ֵאין עֹוד ֲע ַדיִ ן ֶ
יפים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר
ּגּופא יֵ ׁש ְס ִע ִ
ימנִ ים ֵאּלּו ָ
ּוב ִס ָ
ְמ ֻסּיָ ִמים ְּב ַה ִ'ּקּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך'ְ ,
ּוכ ֵדי לְ ַחּזֵ ק לִ ּמּוד ַהּנִ זְ ָּכר-לְ ֵעיל ְּכ ַדאי לַ ֲערְֹך ְּב ִחינֹות ִּב ְמיֻ ָחד ַּב ִּדינִ ים
לְ ַדּלְ ּגָ םְ .
יכים ,וְ ֶאל ִּבינָ ָתם ֶא ָּשׁ ֵען" . 2
ַה ְּצ ִר ִ

ּדּוע ַה ָּד ָבר ָחׁשּוב ַּדוְ ָקא ַע ָּתה?
ַמ ַ
הֹוריו וַ ֲא ִפּלּו
"ּבדֹורֹות ֶׁש ָע ְברּוַ ,הנְ ָהגֹות יֹום-יֹום יָ ְדעּו ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ֵּבית ָ
ְ
ית-ה ְּכנֶ ֶסת לְ ָׁשם ָהיּו הֹולְ ִכים ַּפ ֲע ַמיִ ם אֹו ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים
ַ
יטא ִמ ֵּב
ּופ ִׁש ָ
ֵמ ָה ְרחֹובְ ,
מֹוסד ַה ִחּנּוְך ּבֹו נִ ְמ ָצא
יןּ-כן ְּבדֹור יָ תֹוםֶׁ ,ש ָּכל זֶ ה ָצ ִריְך לְ ַה ְמ ִציא ַ
הׁ-ש ֵא ֵ
ְּביֹוםַ ,מ ֶ
ּיֹותר
"ףּ-בי"ת וַ ֲהלָ כֹות ַה ְּצ ִריכֹות ָּב ִענְ יָ נִ ים ַה ֵ
ֵ
ַהּיֶ לֶ ד אֹו ַהּיַ לְ ָּדהַ ,מ ְת ִחיל ֵמ ָאלֶ
ֹלקים יְ ָרא וְ ֶאת
"את ָה ֱא ִ
ּוכמֹו ֶׁש ָּכתּוב ֶ
ְּפ ִ
ׁשּוטים" " . 3וַ ֲה ֵרי סֹוף-סֹוף זֶ הּו ָה ִע ָּקרְ ,
ֹותיו ְׁשמֹור ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדם . 4 " ..
ִמ ְצ ָ
ּוב ֵמילָ א נִ ְת ַמ ֵעט ַהּזְ ַמן ַה ֻּמ ְק ָּדׁש לְ לִ ּמּוד –
"ּוב ֵ
דֹורנּו זֶ הֶׁ ,שּנִ ְת ַמ ֲעטּו ַהּלְ ָבבֹותְ ,
ְ
אֹותן
סּוקהּ ,ולְ ַה ְת ִחיל ְּב ָ
ּופ ָ
ַחּיָ ִבים לְ לַ ֵּמד זֹאת ִמּתֹוְך ֵס ֶפר ֶׁשּבֹו ֲהלָ ָכה ְּב ָ
רּורה ְ
ּגּופא יֵ ׁש לְ ַדּלֵ ג
יֹותר ,וְ ִאם ְּב ֶא ְפ ָׁש ִריֲ ,ה ֵרי ָּב ֶהם ָ
ֲהלָ כֹות ַה ְּשׁ ִכיחֹות ְּורגִ ילֹות ֵ
יח ַה ֵּשׁם-יִ ְת ָּב ֵרְך וְ יִ לְ ְמדּו ַּב ַּפ ַעם
ּוכ ֶׁשּיַ ְצלִ ַ
ֶאת ָה ִענְ יָ נִ ים ֶׁש ֵאינָ ם נֹוגְ ִעים ָּכ ָ
לּ-כְךְ ,
ַה ְּשׁנִ ּיָ ה ,יֵ ׁש לִ לְ מֹד ַעל ַה ֵּס ֶדר" . 5
מֹוסדֹות ָה ֶ'ר ֶׁשת' ִמּתֹוְך ַה ֵּס ֶפר
וְ ָא ֵכןְּ ,ב ָ
הֹור ַאת ָה ַר ִּביַ ,ה ֲהלָ כֹות נִ לְ ָמדֹות ְּב ְ
ִ'קּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך' לְ ַר ֵּבנּו ְׁשֹלמֹה ּגַ נְ ְצ ְפ ִריד זַ ַצ"לֵ ,ס ֶפר ַה ָּבנּוי לְ ִפי ְמקֹורֹות
עֹורְך ֶה ֵּכרּות ִראׁשֹונָ ה לַ ַּתלְ ִמיד ִעם לְ ׁשֹון
ּומנֻ ָּסח ִּבלְ ׁשֹונָ םָּ ,כְך ֶׁשהּוא ֵ
ּפֹוס ִקים ְ
ַה ְ
ּפֹוס ִקיםַ .ה ֵּס ֶפר ֶׁשּנִ ְכ ַּתב לַ ִּצּבּור ָה ָר ָחב ְ(ּד ָאז) ,נִ ְת ַק ֵּבל יָ ֶפה ְּב ַעם-יִ ְׂש ָר ֵאל,
ַה ְ
ּוב ֶמ ֶׁשְך ַהּדֹורֹות ֵמ ָאז וְ ַעד יָ ֵמינּו.
וְ זָ ָכה לְ ַמ ֲהדּורֹות ַרּבֹות עֹוד ְּב ַחּיֵ י ַה ְּמ ַח ֵּברְ ,
יֹותר ֶאת ַה ִ'ּקּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך'ִ ,מּשּׁום
עֹורר ַהּצ ֶֹרְך לְ ַהנְ ּגִ יׁש ֵ
לָ ַא ֲחרֹונָ ה ִה ְת ֵ
קֹורית ַה ֵּס ֶפר ַע ִּתיר ְּב ֻמ ָּשׂגִ ים ִהלְ ָכ ִתּיִ ים ֶׁש ֵאינָ ם נְ ִה ִירים
ֶׁש ְּב ַמ ְת ָּכנְ ּתֹו ַה ְּמ ִ
ּמֹורה
צּורה זֹו ַה ֶ
לַ ַּתלְ ִמ ִידים וְ ֵכן ְּב ֻמ ָּשׂגִ ים ֶט ְכנִ ּיִ ים ֶׁש ֵאינָ ם ְמצּויִ ים ַּכּיֹוםְּ .ב ָ
לִ ֵּמד ֶאת ַה ְּת ָכנִ יםַ ,אְך ַה ַּתלְ ִמיד ֹלא ִק ֵּבל ֶאת ַה ֵּכלִ ים לְ לִ ּמּוד ַע ְצ ָמ ִאי ֶׁשל
ֲהלָ ָכה ,וְ ַא ַחת ַה ַּמ ָּטרֹות ַה ֲחׁשּובֹות ְּבלִ ּמּוד ַה ֲהלָ ָכה ִהיא לָ ֵתת לַ ַּתלְ ִמ ִידים יְ כֹלֶ ת
לְ ִה ְת ַמ ֵּצא ְּב ֵס ֶפר ַה ֲהלָ ָכה לְ ִפי ֶע ֶרְך ּגִ ילָ ם .6
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אג"ק כרך י' עמ' קכא.
אג"ק כרך טז עמ' קטז.
אג"ק כרך יד עמ' כט.
ע"פ אג"ק כרך י' עמ' קמד.

יקת
עּותּיִ ים ֶׁש ֵּבין ְּפ ִס ַ
עֹורר הּוא לְ גַ ֵּשׁר ַעל ַה ֶה ְב ֵּדלִ ים ַה ַּמ ְׁש ָמ ִ
נֹוסף ֶׁש ִה ְת ֵ
צ ֶֹרְך ָ
יקה ,יֶ ְׁשנָ ם
יקת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןִ .מּלְ ַבד ִׁשּנּויֵ י ַה ְּפ ִס ָ
ַה ִ'ּקּצּור ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך' לְ ֵבין ְּפ ִס ַ
יקה ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן וְ ַה ִ'ּקּצּור' לְ ֵבין
עּותּיִ ים ֵּבין ַה ְּפ ִס ָ
לְ ִע ִּתיםֶ ,ה ְב ֵּדלִ ים ַמ ְׁש ָמ ִ
ּומנְ ֲהגֵ י ֲעדֹות
הּובאּו ְּכלָ ל ִּפ ְס ֵקי ִ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד ְּבפ ַֹעלָ .
נֹוסף ַעל ָּכְךַּ ,ב ִ'ּקּצּור' ֹלא ְ
ַה ְּס ָפ ַר ִּדים.
ּומנְ ֲהגֵ י
יקה לְ ִפי ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ִ
דּורה זֹוֻ ,ה ְׁשלְ ָמה ְּכ ָכל ָה ֶא ְפ ָׁשר ַה ְּפ ִס ָ
ְּב ַמ ֲה ָ
ַח ַּב"דַ .ה ַּתלְ ִמ ִידים יֵ ְדעּו ּתֹוְך ְּכ ֵדי לִ ּמּוד ַה ִ'ּקּצּור' ֶאת ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן
יּוכלּו לִ נְ הֹג ָּכְך ְּבפ ַֹעלַ .א ַחת ַה ַּמ ֲעלֹות ָה ִע ָּק ִרּיֹות ְּב ָכְך ִהיא
וְ ֶאת ִמנְ ֲהגֵ י ַח ַּב"ד וְ ְ
קּותא ֶׁש ְּתלַ ּוֶה
ּומנְ ֲהגֵ י ַח ַּב"דְּ ,כ ֵחלֶ ק ִמּגִ ְר ָסא ְּדיַ נְ ָ
ַה ְט ָע ַמת ִּפ ְס ֵקי ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ִ
ּומנְ ֲהגֵ י ֲעדֹות
הּובאּו ִּפ ְס ֵקי ִ
מֹו-כן
ֵ
ֶאת ַהּיֶ לֶ ד לְ ָכל א ֶֹרְך ַחּיָ יו ַה ַּמ ֲע ִׂשּיִ יםְּ .כ
ְ
ּוב ְכ ֵדי לַ ְחׂשֹף ֶאת ַה ַּתלְ ִמיד לְ ִמגְ וַ ן ֵּדעֹות
ּנֹוהגִ ים ָּכְך ִ
טֹובת ֵאּלּו ֶׁש ֲ
ַה ְּס ָפ ַר ִּדים לְ ַ
יצד לִ נְ הֹג ְּבפ ַֹעל.
ִהלְ ָכ ִתּיֹותְּ ,כ ֶׁש ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר הּוא יֵ ַדע ֵּכ ַ
לּ-פי ָ
מֹו-כןַ ,ע ִ
ֵ
ְּכ
נֹוׂש ִאים ֶׁש ֵאינָ ם נִ ְר ִאים ַמ ֲע ִׂשּיִ ים ְּביָ ֵמינּו ֻק ְּצרּו,
הֹור ַאת ָה ַר ִּבי ְ ,7
ימים לְ א ַֹרח ַה ַחּיִ ים ַה ֶּט ְכנִ י ֶׁשל יָ ֵמינּו ֹלא נִ ְכלְ לּו ,וְ זֹאת
נֹוׂש ִאים ֶׁש ֵאינָ ם ַמ ְת ִא ִ
ְ
צּורה ַמ ֲע ִׂשית ְּביָ ֵמינּו.
ִּב ְכ ֵדי לְ ָה ֵקל ַעל ַה ַּתלְ ִמיד לְ ָה ִבין ּולְ ִה ְת ַח ֵּבר לַ ֲהלָ ָכה ְּב ָ
ּיּורים ַר ִּבים
נֹוספּו ִא ִ
ֵ
ּכֹותרֹותְּ .כ
ּומ ָּשׂגִ ים ,וְ נִ ְּתנּו ָ
נֹוסףֻ ,ה ְס ְּברּו ִמּלִ ים ֻ
ְּב ָ
מֹו-כן ְ
ּדֹורׁשֹות ֲה ָבנָ ה ֶט ְכנִ ית.
ִּב ְכ ֵדי לְ ָה ֵקל ַעל ַה ַּתלְ ִמיד לְ ָה ִבין ֲהלָ כֹות ַה ְ

ִמ ְבנֵ ה ַה ֵּס ֶפר:
דֹורים
ּומ ִ
ְּפ ָר ִקים ְ
ימנִ ים ְּב ִ'קּצּור ֻׁשלְ ָחן
לּ-פי ֵאילּו ִס ָ
ַה ֵּס ֶפר ְמ ֻחּלָ ק לִ ְפ ָר ִקיםְּ .ב ָכל ֶּפ ֶרק ְמ ֻצּיָ ן ַע ִ
ּובסֹוף ָּכל ְס ִעיף ַּב ֶּפ ֶרק ֵה ֵבאנּו ְּבסֹוגְ ַריִ ם ֶאת ַה ְּס ִעיף ַּב ִ'ּקּצּור'
ָערּוְך' הּוא נִ ְכ ַּתבְ ,
ֶׁש ָעלָ יו הּוא ִמ ְת ַּב ֵּסס.
ָּכל ֶּפ ֶרק ְמ ֻחּלָ ק לְ ַת ֵּת
יּוכל לְ ִה ְת ַמ ֵּצא ְּב ַקּלּות
י-נֹוׂש ִאים ְּ ,8כ ֵדי ֶׁש ַה ַּתלְ ִמיד ַ
ְ
ּפֹוס ִקיםַ ,אְך ֻׁשּלַ ב ֵּבאּור קֹולֵ ַח לְ ִמּלִ ים
יפים ְּכ ִ
ַּב ֵּס ֶפרַ .ה ְּס ִע ִ
תּובים ְּב ִסגְ נֹון ַה ְ
ֲא ַר ִּמּיֹות ,אֹו ּגְ בֹוהֹות.
ּומנְ ָהגִ ים',
ּמּובא ְּב ֶד ֶרְך ְּכלָ ל ַא ֲח ֵרי ָּכל ֶּפ ֶרק הּוא – ֲ'הלִ יכֹות ִ
נֹוסף ַה ָ
ָמדֹור ָ
ׁשּורים לַ ֲהלָ כֹות ַהּנִ ּדֹונֹות ַּב ֶּפ ֶרק.
הּובאּו ַה ִּמנְ ָהגִ ים ַה ְּק ִ
ֶׁש ְּב ִמ ְסּגַ ְרּתֹו ְ
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ֻמ ָּשׂגִ ים ַּב ֲהלָ ָכה
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ְּפ ָר ִקים נִ ְצ ְּבעּו ֻמ ָּשׂגִ ים ִהלְ ָכ ִתּיִ ים ִּב ְׁשנֵ י ְצ ָב ִעים.
"מ ְצוַ ת ֲע ֵׂשה ֶׁש ַהּזְ ַמן
'מ ְּשׂגֵ י ָּב ִסיס' – ֵאּלֶ ה ֵהם ֻמ ָּשׂגִ ים ְּכלָ לִ ּיִ ים ַּב ֲהלָ ָכהְּ ,כמֹו ִ
ֻ
בּועים ְּב ֶצ ַבע ָּכחֹל.
ּגְ ָר ָמא"ֻ .מ ָּשׂגִ ים ֵאּלֶ ה ְצ ִ
נֹוׂש ִאים
ֻמ ָּשׂגִ ים ֲא ֵח ִרים ֵהם ֻ'מ ְּשׂגֵ י ּת ֶֹכן' – ַה ְּק ִ
ׁשּורים לְ ת ֶֹכן ְמ ֻסּיָ ם וְ ֹלא לְ ְ
בּועים ְּב ֶצ ַבע ָאדֹם.
"א ְר ָּב ָעה ִמינִ ים"ֻ .מ ָּשׂגִ ים ֵאּלֶ ה ְצ ִ
ֲא ֵח ִרים .לְ ֻדגְ ָמהַ :
יסּיֹות ֻמ ָּשׂגִ ים
נֹוׂשא לְ ָכל ִׁש ְכ ַבתּ-גִ יל ,וְ לִ יצֹור ַּכ ְר ִט ִ
ֻמ ָּצע לִ ְבחֹר ֻמ ָּשׂגִ ים ְּב ָכל ֵ
יסים ַר ִּבים .נִ ָּתן לְ ַׂש ֵחק
לַ ַּתלְ ִמ ִידיםְּ ,כ ֶׁש ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ָּשׁנָ ה יֶ ֱאגֹר ָּכל ַּתלְ ִמיד ַּכ ְר ִט ִ
עּותם לְ ַׁשּנֵ ן ֶאת ַה ֻּמ ָּשׂגִ ים ַּב ֲהלָ ָכה.
ּוב ֶא ְמ ָצ ָ
ָּב ֶהם ְ
ְּכ ַה ְׁשלָ ָמה לַ ֶּס ֶפר ֲהלָ כֹות וַ ֲהלִ יכֹות ,יָ ָצא לַ אֹור ִמּלֹון 'יֵ ׁש לִ י ֻמ ָּשׂג' ֶׁש ַּמגְ ִּדיר
ֻמ ְּשׂגֵ י ָּב ִסיס ,לְ ִפי ֵס ֶדר ָהא-ב ּולְ ִפי ְקבּוצֹות.
יעים ְּב ֻׁשלְ ָחן-
ּמֹופ ִ
ְּכ ַ'ה ֲע ָׁש ָרה' ֻמ ָּצע לְ לַ ֵּמד לַ ַּתלְ ִמ ִידים ֶאת ַט ֲע ֵמי ַה ֲהלָ ָכה ַה ִ
יע ַּב ֵּס ֶפר
מֹופ ַ
ִ
ָערּוְך ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ,וְ ֵכן לִ ְבּדֹק ְּב ָכל ֲהלָ ָכה ֵ(ּבין ִאם ַה ָּד ָבר
ּומה ָר ַמת ַה ִּמינִ ימּום
ּוב ִהּדּורָ ,
יצד ְמ ַקּיְ ִמים ָ
ּובין ִאם לָ או) ֵּכ ַ
ֵ
אֹותּה 'לְ ַכ ְּת ִחּלָ ה' ְ
ּיּומּהְּ .ב ֶא ְמ ָצעּות ֻמ ָּשׂגִ ים ֵאּלֶ ה יְ גַ ּלּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ְרגִ יׁשּות ְּבלִ ּמּוד
יע ַבד') לְ ִק ָ
('ּב ִד ֲ
ְ
ּבֹוחר
הּודי ֶׁש ֵ
"ּב ַעל נֶ ֶפׁש" – יְ ִ
יּוכלּו לְ ַא ֵּמץ לְ ַע ְצ ָמם ִה ְתנַ ֲהגּות ֶׁשל ַ
ַה ֲהלָ כֹות וְ ְ
יט ִביתְּ ,כ ַהגְ ָּד ָרתֹו ֶׁשל ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן.
צּורה ֵמ ָ
לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ֲהלָ ָכה ְּב ָ
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ֶּפ ֶרק
ִראׁשֹון

ימן קכ"ח
ִס ָ

ִהלְ כֹות ח ֶֹדׁש ֱאלּול
יְ ֵמי ָרצֹון

ּפּורים ֵה ָּמה יְ ֵמי ָרצֹון .וְ ַאף ּכִ י ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה
אֵ .מרֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּול ַעד ַא ַחר יֹום ַהּכִ ִ
ׁשּובה ִמן ַה ָּׁש ִבים ֵאלָ יו ְּבלֵ ב ָׁשלֵ םִ ,מּכָ ל ָמקֹום
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַק ֵּבל ְּת ָ
ׁשּובהּ ,כִ י יְ ֵמי ַר ֲח ִמים וִ ֵימי ָרצֹון ֵהם.
יֹותר ְּומזֻ ָּמנִ ים לִ ְת ָ
יָ ִמים ֵאּלּו ֻמ ְב ָח ִרים ֵ
ְּברֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּול ָעלָ ה מ ֶֹׁשה ֶאל ַהר ִסינַ י לְ ַק ֵּבל לּוחֹות ְׁשנִ ּיֹות ,וְ נִ ְׁש ַּת ָהה ָׁשם
ַא ְר ָּב ִעים יֹום ,וְ יָ ַרד ַּב ֲע ִׂש ִירי ְּב ִת ְׁש ֵריֶׁ ,ש ָהיָ ה ָאז ּגְ ַמר ּכַ ּפָ ָרה ַעל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל,
(ס ִעיף א)
ּפּוריםְ .
ֵּומ ָאז ֻה ְק ְּדׁשּו יָ ִמים ֵאּלּו לִ ֵימי ָרצֹון ,וְ יֹום ֲע ִׂש ִירי ְּב ִת ְׁש ֵרי לְ יֹום ַהּכִ ִ

ר"ת

אׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ח ֶֹדׁש ֱאלּול
ָר ֵ

בָ .ה ֲא ִריזַ "ל ּכָ ַתבֶׁ ,ש ַּבּפָ סּוק ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו ַעל ְּב ִר ַיחת ָהרֹוצֵ ַח ִּב ְׁשגָ גָ ה לְ ָע ֵרי ִמ ְקלָ ט
ֹלהים ִאּנָ ה לְ יָ דֹו ,וְ ַׂש ְמ ִּתינִ ְר ָמז ְׁשמֹו ֶׁשל ח ֶֹדׁש ֱאלּול" :וַ ֲא ֶׁשר ֹלא צָ ָדה וְ ָה ֱא ִ
לְ ָך ָמקֹום ֲא ֶׁשר יָ נּוס ָׁש ָּמה" ְ(ׁשמֹות כא ,יג) לִ ְרמֹז ּכִ י ח ֶֹדׁש זֶ ה הּוא ֵעת ָרצֹון לְ ַק ֵּבל
ׁשּובה ַעל ַה ֲח ָט ִאים ֶׁש ָע ָׂשה ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ הּ ,כְ ֻדגְ ַמת ִעיר ִמ ְקלָ ט לְ רֹוצֵ ַח .וְ ֶר ֶמז
ְּת ָ
ׁשּובה ּגַ ם ַעל ֲע ֵברֹות ֶׁשּנַ ֲעׂשּו
נֹוסף ַּב ָּד ָברֶׁ ,ש ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול צָ ִריְך לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
ָ
ְּבׁשֹוגֵ גֶׁ ,ש ֲה ֵרי ּפָ סּוק זֶ ה ְמ ַד ֵּבר ַעל ֵח ְטא ִּב ְׁשגָ גָ ה.
אׁשי ַה ֵּתבֹות ֶׁשּלָ ֶהם:
רֹומזִ ים ַעל ח ֶֹדׁש ֱאלּול ְּב ָר ֵ
נֹוספִ ים ָה ְ
סּוקים ָ
ּפְ ִ
ֹלהיָך ֶאת לְ ָב ְבָך וְ ֶאת לְ ַבב זַ ְר ֶעָך""ּומל ה' ֱא ֶ
ָ
דֹודי לִ י"
דֹודי וְ ִ
" ֲאנִ י לְ ִ

ְ(ּד ָב ִרים ל ,ו)

(ׁשיר ַה ִּׁש ִירים ו ,ג)
ִ

ֹלח ָמנֹות ִאיׁש לְ ֵר ֵעהּו ּו ַמ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹנִ ים"
"מ ְׁש ַ
ִ

(מגִ ּלַ ת ֶא ְס ֵּתר ט ,כב)
ְ

ׁשּובהְּ ,תפִ ּלָ ה ּוצְ ָד ָקהֶׁ ,שּצְ ִריכִ ים
לֹוׁשה ְּד ָב ִריםְּ :ת ָ
רֹומזִ ים ַעל ְׁש ָ
סּוקים ֵאּלֶ ה ְ
ּפְ ִ
לְ ִהזְ ָּד ֵרז ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ָּב ֶהם ְּבח ֶֹדׁש זֶ ה:

ֱאלּול

ׁשּובה,
רֹומז לִ ְת ָ
"ּומל ה' ֶאת לְ ָב ְבָך" ֵ
ָ
רֹומז לִ ְתפִ ּלָ ה,
דֹודי לִ י" ֵ
דֹודי וְ ִ
"אנִ י לְ ִ
ֲ
רֹומז לִ צְ ָד ָקה.
"איׁש לְ ֵר ֵעהּו ַּומ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹנִ ים" ֵ
ִ

(ס ִעיף א)
ְ

נֹוסף לְ כָ ְך הּוא ַהּפָ סּוק " ָא ִׁש ָירה לַ ה' וַ ּי ְ
ָ
[ה ֵּס ֶדר ַּבּפָ סּוק הּוא:
ֹאמרּו לֵ אמֹר" ַ
1
רֹומז לַ ּגְ ֻאּלָ ה .
ֹאמרּו לֵ אמֹר ָא ִׁש ָירה"] ְ(ׁשמֹות טו ,א)ָ ,ה ֵ
"לַ ה' וַ ּי ְ
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ׁשֹופר
ָ
ִמנְ ֲהגֵ י ח ֶֹדׁש ֱאלּול –
ג.

קֹוע ְּבׁשֹופָ ר ְּבח ֶֹדׁש זֶ הַ .ט ַעם ַה ְּת ִקיעֹות ְּבח ֶֹדׁש זֶ ה הּוא ּכְ ֵדי
נֹוהגִ ין לִ ְת ַ
ֲ
עֹורר ּולְ ַה ֲח ִרידּ ,כְ מֹו
ׁשּובהּ ,כִ י כֵ ן הּוא ֶט ַבע ַהּׁשֹופָ ר לְ ֵ
עֹורר ֶאת ָה ָעם לִ ְת ָ
לְ ֵ
(ס ִעיף ב)
(עמֹוס ג ,ו)ְ .
"א ם יִ ָּת ַק ע ׁשֹופָ ר ְּב ִע יר ,וְ ָע ם ֹלא יֶ ֱח ָר דּו"?! ָ
ֶׁש ָא ַמר ַהּכָ תּובִ :

תֹוק ִעין ְּבכָ ל יֹום לְ ַא ַחר
דַ .מ ְת ִחילִ ין לִ ְתק ַֹע ְּבׁשֹופָ ר ְּביֹום ב' ְּדרֹאׁש ח ֶֹדׁש ,וְ ְ
(ס ִעיף ב)
יע הְ .
רּועה ְּת ִק ָ
ְּתפִ ּלַ ת ַׁש ֲח ִרית תשר"ת – ְּת ִק ָיעה ְׁש ָב ִרים ְּת ָ
ּתֹוק ִעים ַא ֲח ֵרי ְּתפִ ּלַ ת ַׁש ֲח ִרית :א .תשר"ת –
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְ :
רּועה ְּת ִק ָיעה .ב .תש"ת – ְּת ִק ָיעה ְׁש ָב ִרים
ְּת ִק ָיעה ְׁש ָב ִרים ְּת ָ
2
רּועה ְּת ִק ָיעה .
ְּת ִק ָיעה .ג .תר"ת – ְּת ִק ָיעה ְּת ָ
ּתֹוק ִעים ְּבׁשֹופָ ר ִּבזְ ַמן ֲא ִמ ַירת י"ג ִמּדֹות
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםְ :
ּתֹוק ִעים ּגַ ם
ָה ַר ֲח ִמים ִּב ְסלִ יחֹותְּ ,בכָ ל יֹום ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול .וְ יֵ ׁש ַה ְ
ְּב ֶא ְמצַ ע ַק ִּדיׁש ִּת ְת ַק ֵּבלֶׁ ,ש ְּבסֹוף ֲא ִמ ַירת ַה ְּסלִ יחֹות.3
ּתֹוק ִעין ,וְ ַה ַּט ַעם הּוא ּכְ ֵדי לְ ַהפְ ִסיק ֵּבין ְּת ִקיעֹות
הְּ .ב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ֵאין ְ
(ס ִעיף ב)
ְר ׁשּות לִ ְת ִק יעֹות ִמ צְ וָ הְ .

לֹומר ְ'סלִ יחֹות' וְ ַת ֲחנּונִ יםְּ ,4ביָ ִמים ֵאּלֶ ה ֶׁש ֵהם יְ ֵמי ַר ֲח ִמים וְ ָרצֹון.5
נָ ֲהגּו יִ ְׂש ָר ֵאל ַ
ו.

(ס ִעיף ה)
ימין לִ ְסלִ יחֹותְ .
בּוע ֶׁשּק ֶֹדם רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה וָ ֵאילָ ְך ַמ ְׁשּכִ ִ
ִמּיֹום ָה ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ

אֹומ ִרים ְסלִ יחֹות ַּבּפַ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ְּבמֹוצָ ֵאי
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְ :
ַׁש ָּבת לְ ַא ַחר ֲחצֹות ַהּלַ יְ לָ הִּ ,וב ְׁש ָאר ַהּיָ ִמים ְּב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר,
אֹומ ִרים ַרק ַעד ֶע ֶרב
לְ פִ י ֶׁש ָאז הּוא ֵעת ָרצֹוןֶ .את ַה ְּסלִ יחֹות ְ
רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ַעד ִּבכְ לָ ל.
ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםַ :מ ְת ִחילִ ים ַּב ֲא ִמ ַירת ַה ְּסלִ יחֹות ָה ֵחל ִמּיֹום
ב' ְּדרֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּולְּ ,ב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהּב ֶֹקר ,אֹו לְ ַא ַחר ֲחצֹות
ּפּורים וְ ַעד ִּבכְ לָ ל.6
ַהּלַ יְ לָ הַ ,עד ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
ז.

ימן קכ"ח ִ -ה ְלכֹות ח ֶֹדׁש ֱאלּול
ִס ָ

ִמנְ ֲהגֵ י ח ֶֹדׁש ֱאלּול – ְסלִ יחֹות
ַה ְק ָּד ָמה:

לֹומר ְסלִ יחֹות
נֹוהגִ ין ַ
בּוע ,וְ ֲ
לֹומר ֶאת ַה ְּסלִ יחֹות ְּביֹום ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
ַמ ְת ִחילִ ין ַ
יׁשי,
לְ פָ חֹות ד' יָ ִמים .לָ כֵ ןִ ,אם ָחל רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְּביֹום ֵׁשנִ י אֹו ְּביֹום ְׁשלִ ִ
(ס ִעיף ה)
ּקֹוד םְ .
בּוע ַה ֵ
ַמ ְת ִחילִ ין ִמּיֹום ָה ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
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חּ .כְ ֶׁש ַּמ ְׁשּכִ ִימין לַ ֲא ִמ ַירת ַה ְּסלִ יחֹות צְ ִריכִ ין לִ ּטֹול יָ ַדיִ ם ּולְ ָב ֵרְך ַעל נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם,
(ס ִעיף ה)
ּתֹור ה ק ֶֹד ם ַה ְּס לִ יחֹותְ .
וְ כֵ ן לְ ָב ֵרְך ִּב ְרכֹות ַה ָ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד :א ְֹומ ִרים ֶאת ּכָ ל ִּב ְרכֹות ַה ַּׁש ַחר לִ פְ נֵי ִּב ְרכֹות ַהּת ָֹורה.
ט .טֹוב לַ ֲעמֹד ְּב ֵעת ֲא ִמ ַירת ַה ְּסלִ יחֹותִּ ,ומי ֶׁש ָּק ֶׁשה לֹו לַ ֲעמֹד ,יַ ֲעמֹד לְ כָ ל ַהּפָ חֹות
(ס ִעיף ו)
יֹוׁש ב" ,י"ג ִמ ּדֹות ָה ַר ֲח ִמים ּווִ ּדּויְ .
"א-ל ֶמלֶ ְך ֵ
ַּב ֲא ִמ ַירת ַה ְּק ָט ִעים ֵ
'ׁש ַמע קֹולֵ נּו'.
עֹומ ִדים ּגַ ם ַּב ֲא ִמ ַירת ְ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְ :
י.

לֹומר י"ג ִמּדֹות ,וְ כֵ ן ַה ַּב ָּקׁשֹות
אֹומר ְסלִ יחֹות ְּבלִ י ִמנְ יָ ן ֵאינֹו ַר ַּׁשאי ַ
יָ ִחיד ָה ֵ
ַהּכְ תּובֹות ַּב ְּסלִ יחֹות ֶׁש ֵהן ְּבלָ ׁשֹון ֲא ַר ִּמית ּכְ גֹוןַ :מ ֵחי ַּומ ֵּסי וְ כּו'ָ ,מ ָרן ִדי
(ס ִעיף ט)
ׂש ָר הְ .
ֹאמ ֵרם ֶאּלָ א ַּב ֲע ָ
ִב ְׁש ַמּיָ א וְ כּו'ֹ ,לא י ְ

ּנֹור ִאים,
(=חּזָ ן) ֶׁשּיִ ְתּפַ ּלֵ ל ְסלִ יחֹות ַּובּיָ ִמים ַה ָ
יא .יְ ַד ְק ְּדקּו לִ ְבחֹר ְׁשלִ ַיח צִ ּבּור ַ
טֹוביםּ ,כְ פִ י ָמה ֶׁש ֶאפְ ָׁשר לִ ְמצֹא ,וְ גַ ם
ּתֹורה ְּוב ַמ ֲע ִׂשים ִ
ִאיׁש ָהגּון וְ גָ דֹול ַּב ָ
לֹוׁשים ָׁשנָ ה .וְ ַה ַּט ַעם הּוא ִמּׁשּום ֶׁש ָאז ּכְ ָבר נָ ָחה ְר ִת ַיחת ַה ָּדם
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶּבן ְׁש ִ
ֶׁשל ַּב ֲחרּותֹו וְ נִ כְ נַ ע לִ ּבֹו .וְ גַ ם יְ ֵהא נָ ׂשּוי וְ יִ ְהיּו לֹו ָּבנִ ים .וְ ַה ַּט ַעם ,לְ פִ י ֶׁש ָאז הּוא
(ס ִעיף ז)
ּומ ּפִ יל ַּת ֲח נּונִ ים ִמ ִּק ירֹות ַה ּלֵ בְ .
ׁשֹופֵ ְך לִ ּבֹו ַ

נֹוס ִפים ְּבח ֶֹדׁש ֱאלּול
ִמנְ ָהגִ ים ָ
אֹומ ִרים ַא ֲח ֵרי ְּתפִ ּלַ ת
הֹוׁש ְענָ א ַר ָּבהְ ,
ַ
יבִ .מּיֹום ב' ְּדרֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּול ַעד
ַׁש ֲח ִרית וְ ַא ֲח ֵרי ְּתפִ ּלַ ת ִמנְ ָחה ֶאת ַה ִּמזְ מֹור "לְ ָדוִ ד ה' ִ
אֹורי וְ יִ ְׁש ִעי" ְ(ּת ִהּלִ ים ,כז).
אֹורי" ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה,
וְ ַה ַּט ַעם הּוא ַעל ּפִ י ַהּכָ תּוב ַּב ִּמ ְד ָרׁש ַעל ִמזְ מֹור זֶ ה" :ה' ִ
(ס ִעיף ב)
ּפּור יםּ" ,כִ י יִ צְ ּפְ נֵ נִ י ְּב ֻס ּכֹה" ֶר ֶמ ז לְ ֻס ּכֹותְ .
"וְ יִ ְׁש ִעי" ְּביֹום ַהּכִ ִ
'ׁשיר ֶׁשל
אֹומ ִרים ִמזְ מֹור זֶ ה ְּב ַׁש ֲח ִרית לְ ַא ַחר ִ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דְ :
יֹום'ְּ ,וב ִמנְ ָחה לִ פְ נֵ י ָ'עלֵ ינּו לְ ַׁש ֵּב ַח'ַּ ,ומ ְת ִחילִ ים ְּביֹום א' ְּדרֹאׁש
ח ֶֹדׁש.
לֹומר ְּת ִהּלִ ים ְּבצִ ּבּור ְּבכָ ל ָמקֹום לְ פִ י ִמנְ ָהגֹו.
נֹוהגִ ין ַ
יג .עֹוד ֲ

(ס ִעיף ב)
ְ

ֱאלּול

ֹלׁשה
אֹומ ִרים ְׁש ָ
ִמנְ ַהג ַח ַּב"דִ :מּיֹום ב' ְּדרֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּול ְ
אֹומ ִרים
ְ
מֹורים ְּבכָ ל יֹום לְ פִ י ַה ֵּס ֶדרְּ ,וביֹום ּכִ ּפּור
ִמזְ ִ
מֹורים.
ל"ו ִמזְ ִ
ּכֹותב ָא ָדם ִאּגֶ ֶרת לַ ֲח ֵברֹו ,צָ ִריְך לְ ַר ֵּמז ָּבּה
ידִ .מ ֶּׁשּנִ כְ נָ ס ֱאלּול ַעד יֹום ּכִ ּפּורּ ,כְ ֶׁש ֵ
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א

ִּב ְת ִחּלָ ָתּה אֹו ְּבסֹופָ ּהֶׁ ,שהּוא ְמ ַב ֵּקׁש ָעלָ יו ְּומ ָב ְרכֹו ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה ִּב ֵימי ַה ִּדין ַה ָּב ִאים
(ס ִעיף ב)
טֹוב יםְ .
טֹובה ,לְ ִהּכָ ֵתב ּולְ ֵה ָח ֵתם ְּב ֵספֶ ר ַחּיִ ים ִ
לְ ָ
נֹוהגִ ין לִ ְבּדֹק ַּבח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה ְּתפִ ּלִ ין ְּומזּוזֹות ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ כָ ל ֲא ֶׁשר
טוַ .אנְ ֵׁשי ַמ ֲע ֶׂשה ֲ
(ס ִעיף ג)
ׁש ָא ר ִמ צְ וֹות – יְ ַת ְּק נֹוְ .
יִ ְר ֶאה ֶׁשּצָ ִריְך ִּתּקּון ִּב ְ

ִמנְ ֲהגֵ י ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה
נֹוהגִ ין לֵ ילֵ ְך ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ַא ַחר ְּתפִ ּלַ ת ַׁש ֲח ִרית לְ ֵבית ַה ְּק ָברֹות,
טזֲ .
(ס ִעיף יג)
ׁש ם צְ ָד ָק ה לַ ֲע נִ ּיִ יםְ .
נֹותנִ ין ָ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח ַעל ִק ְב ֵרי ַהּצַ ִּד ִיקים ,וְ ְ
ׁשּובה ַעל
ׁשּובהִּ ,ומּכָ ל ֶׁשּכֵ ן – ְּת ָ
ּתֹורהְּ ,ב ִמצְ וֹות ִּוב ְת ָ
יז .וְ כָ ל ַהּיֹום יַ ֲעסֹק ַּב ָ
ּפּוריםֶ ,אּלָ א יַ ְק ִּדים
ֲע ֵברֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ,וְ ֹלא יַ ְמ ִּתין ַעד ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
(ס ִעיף יד)
ֶא ת ַע צְ מֹו ַה ּיֹום לְ ַב ֵּק ׁש ֵמ ֲח ֵב רֹו ְמ ִח ילָ הְ .
יחְ .מכַ ְּב ִסין ִּומ ְס ַּתּפְ ִרין ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לִ כְ בֹוד יֹום טֹוב ,וְ יֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר ּולְ ִהזְ ָּד ֵרז
(ס ִעיף טו)
לְ ִה ְס ַּת ּפֵ ר ק ֶֹד ם ֲח צֹות ַה ּיֹוםְ .
ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקןֻ :מ ָּתר לְ ִה ְס ַּתּפֵ

ר ּכָ ל ַהּיֹום.7

טּוחים
לֹוב ִׁשין ִּבגְ ֵדי ַׁש ָּבת לִ כְ בֹוד רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,לְ ַה ְראֹות ֶׁש ָאנּו ְּב ִ
טֹובלִ ין וְ ְ
ְ
יט.
ְּב ַח ְסּדֹו ,יִ ְת ָּב ֵרְך ְׁשמֹוֶׁ ,שּיֹוצִ יא לָ אֹור ִמ ְׁשּפָ ֵטנּו לְ ָ
טֹובה וְ לִ ְב ָרכָ ה ְ(ס ִעיף טו).

ַּד ַעת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן :וְ טֹוב ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַּב ֲע ָׂש ָרה

ׁש ים .8
ֲאנָ ִ

ִמנְ ַהג ַה ְּספָ ַר ִּדיםִּ :ב ְק ִהּלֹות ַרּבֹות נָ ֲהגּו לַ ֲעׂשֹות ַה ָּת ַרת נְ ָד ִרים
ּפּורים)ְּ ,ב ֶע ֶרב
ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש ח ֶֹדׁש ֱאלּול – (מ' יֹום לִ פְ נֵ י יֹום ַהּכִ ִ
ּנֹוהגִ ים ּגַ ם ְּבי"ט
ּפּורים .וְ יֵ ׁש ֶׁש ֲ
רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְּוב ֶע ֶרב יֹום ַהּכִ ִ
9
ְּב ָאב – (מ' יֹום לִ פְ נֵ י רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה) .
ִמנְ ַהג ַח ַּב"ד( :וְ כֵ ן ָראּוי לְ כָ ל יְ ֵרא ָׁש ַמיִ ם) :לַ ֲעׂשֹות ֶאת
ַהּפְ רֹוזְ ּבּול ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ֶׁשל ְּת ִחּלַ ת ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָּטה,
ְּוב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ֶׁשל סֹוף ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָּטהַ ,א ַחר ַה ָּת ַרת
מֹוסר לָ כֶ ם ּכָ ל חֹובֹות
"ה ֵרינִ י ֵ
לֹומר לִ פְ נֵ י ַה ַּמ ִּת ִיריןֲ :
נְ ָד ִרים ,וְ ַ
אֹותם ּכָ ל זְ ַמן ֶׁש ֶא ְרצֶ ה".
ֶׁשּיֵ ׁש לִ יֶׁ ,ש ֶאגְ ֶּבה ָ

ימן קכ"ח ִ -ה ְלכֹות ח ֶֹדׁש ֱאלּול
ִס ָ

נֹוהגִ ין לַ ֲעׂשֹות ַה ָּת ַרת נְ ָד ִרים ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ָה ֶר ֶמז "ֹלא יַ ֵחל ְּד ָברוֹ ּכְ כָ ל
כֲ .
(ס ִעיף טז)
'א לּול'ְ .
ַהּיֹצֵ א ִמּפִ יו יַ ֲע ֶׂשה" ַ(ּב ִּמ ְד ָּבר ל ,ג) – סֹופֵ י ֵּתבֹות ֱ

יׁשי וְ ִׁש ִּׁשי ,יֵ ׁש לַ ֲערְֹך ֵ'ערּוב ַּת ְב ִׁשילִ ין' לִ פְ נֵ י
כאּ .כְ ֶׁשרֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ָחל ְּביָ ִמים ֲח ִמ ִ
ּכְ נִ ַיסת ֶה ָחגּ ,כַ ְּמפ ָֹרט לְ ַהּלָ ן ְּבפֶ ֶרק ַא ְר ָּב ִעים.
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ּומנְ ָהגִ ים
ֲהלִ יכֹות ִ
 .א ַח"י ֱאלּול הּוא יֹום ֻהּלֶ ֶדת ְׁשנֵ י ַה ְּמאֹורֹות ַהּגְ דֹולִ יםַ :ה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב ַ(ר ִּבי
יִ ְׂש ָר ֵאלְׁ ,שנַ ת תנ"ח) ,וְ ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ַ(ר ִּבי ְׁשנֵ יאֹור זַ לְ ָמןְׁ ,שנַ ת תק"ה)ַ .על ּכֵ ן
נָ הּוג לִ ְקּב ַֹע יֹום זֶ ה לְ יֹום ִה ְתוַ ֲעדּותְּ ,ב ִסּפּור ַמ ֲע ֵׂשה ַהּצַ ִּד ִיקים; ְּב ִחּזּוק ְּב ַד ְרכֵ י
ַה ֲח ִס ִידים ִּבכְ לָ לְּ ,וב ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבפְ ָרט; ְּוב ַק ָּבלַ ת ַה ְחלָ טֹות טֹובֹות ִּב ְק ִב ַיעת
ּתֹורה – ַהּנִ גְ לֶ ה וְ ַהּנִ ְס ָּתר.
ִע ִּתים לְ לִ ּמּוד ַה ָ
 .ב ַהּיָ ִמים ֵמ ַח"י ֱאלּול וָ ֵאילָ ְך ֵהם י"ב ַהּיָ ִמים ָה ַא ֲחרֹונִ ים ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ֵהם ּכְ נֶ גֶ ד י"ב
ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה ,יֹום לְ ח ֶֹדׁש יֹום לְ ח ֶֹדׁש .וְ ַעל ּכֵ ן ,יֵ ׁש לַ ֲעׂשֹות ְּב ַח"י ֱאלּול
ֶח ְׁשּבֹון ַהּנֶ פֶ ׁש וְ ִתּקּון ַעל ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ֶׁש ָע ַברְּ ,בי"ט ֱאלּול ַעל ח ֶֹדׁש ַמ ְר ֶח ְׁשוָ ן ,וְ כֵ ן
ָהלְ ָאהַ ,עד כ"ט ֶּב ֱאלּול ֶׁש ָאז נַ ֲע ֶׂשה ַה ֶח ְׁשּבֹון ַעל ח ֶֹדׁש ֱאלּול.
נֹוסף לִ פְ נֵ י ּכָ ל רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה.
 .גטֹוב לְ ַק ֵּבל ַעל ַעצְ מֹו ִהּדּור ָ
 .ד ִמנְ ַהג ַח ַּב״ד הּוא ֶׁש ַהּנִ ְמצָ ִאים ְּב ִק ְר ַבת ָמקֹום הֹולְ כִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש
ּבֹותינּו נְ ִׂש ֵיאינּו.
ַה ָּׁשנָ ה ָּב'א ֶֹהל' ַה ָּקדֹוׁש ֶׁשל ַר ֵ
נֹוהגִ ים לִ כְ ּתֹב ּפַ "נ (ּפִ ְדיֹון נֶ פֶ ׁש = ַּב ָּק ַׁשת ְּב ָרכָ ה ִּבכְ ָתב) לָ ַר ִּבי ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה,
 .ה ֲ
טֹובה.
וְ הּוא ְמ ָב ֵרְך ּכָ ל ֶא ָחד וְ ַא ַחת ִּבכְ ִת ָיבה וַ ֲח ִת ָימה ָ

 .1פע"ח שער ר"ה פ"א .התוועדויות תשמ"ו ח"ד עמ' .290

ֱאלּול

 .2ספר המנהגים עמ' .53
 .3כף החיים ,תקפא ,סקי"ג.
 .4שולחן ערוך סימן תקפא ,סעיף א.
 .5כנ"ל סעיף א.
 .6רמ"ע מפאנו ,עט.
( .7רנא ,ד).
 .8בסידורו.
 .9של"ה ,יומא .כף החיים ,תקפא ,סקי"ב.

20

ֶּפ ֶרק

א

ימן קכ"ח ִ -ה ְלכֹות ח ֶֹדׁש ֱאלּול
ִס ָ

לצפייה בכל הספר
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