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האכילות של ערב  אמר כי מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע

יום כיפור הוא תיקון לכל האכילות של כל השנה. וידוע 

שהיה אוכל בערב יום כיפור יותר מכפי דרך הטבע, כמו סל 

תפוחים וקנקן מי דבש ובקושי הלך להתפלל, אך מיד 

בהתייצבו לפני התיבה לא הרגיש יותר מאכלו ומשתהו. 

כל זאת  , עם)ב"ב:(ואמר שאף על פי שפחד קשה ויין מפיגו 

  יראה עילאה קשה מכולם.

 

הוא מעין עולם הבא שאין בו אכילה  הכיפוריםיום 

ושתיה, יתר עליו יש בו תשובה ומעשים טובים שאנו 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(         עושים.

 

 של יום הכיפורים רפואה היא לכל האיברים.התענית 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

רואים גודל אהבתו ית' לעמו ישראל, שקבע תענית אנו 

אחת בשנה וכדי שלא יהיה קשה להתענות צוה על האכילה 

בערב יום הכיפורים, שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(        .)יומא פא:(עליו וכו' 

 

 הכיפורים הוא שורש התשובה.יום 

 "ע()מרן אדמו"ר מוהר"א זי

 

 .)שמות ל, טז(ולקחת את כסף הכפורים וגו' לכפר על נפשתיכם וגו' 

כי מהרהורי  אביו מרן אדמו"ר מוהר"א זי"עאמר בשם 

תשובה שיש לאיש ישראל בכל השנה, מזה נעשה היום 

כיפורים שלו, וכפי מדריגת ההרהורי תשובה שלו בכל השנה 

 כך הוא מדריגתו ביום הכיפורים.

ובזה יש לבאר הפסוק ולקחת את הכסף, לשון תשוקה 

וכיסופין. הכפורים, היינו הרהורי תשובה של כל אחד ואחד. 

וזה יהיה לכם לכפר על נפשותיכם. כי מהרהורי תשובה אלו 

נעשה יום הכיפורים של כל אחד ואחד, וזהו לכפר על 

נפשותיכם, כי כפי דרגת הרהורי תשובה כך תהיה מדריגת 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  ורים שלו.יום הכיפ

 

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' 

 תטהרו.

, ואיתא במאור )ת"ז הקדמה ט:(ידוע דכל רומז על מדת יסוד 

דמה דאיתא דרבי סבירא ליה דיום )ליום הכיפורים( עינים 

הכיפורים מכפר בין לשבים בין לשאינם שבים כלל דקאי 

שיש דברים שקשה מאד לשוב  'ה שנאמר בתורה הקעל מ

עליהם, ועל זה אמר אף לשאינם שבים רצה לומר אף לאותן 

שאין מקבלים אותם בתשובה כל ימי השנה, ביום הכפורים 

 מקבלים אותם.

      וזה שאמר הכתוב לטהר אתכם מכל חטאתיכם

   רומז לענין הנ"ל, ואז זוכים להיות שוב חמי אפיה 

 ני ה' תטהרו.דמלכא, לפ

 (ערב יום כיפור תשס"ד)מרן אדמו"ר שליט"א  

 

 .)יומא פ"א מ"ג(ומעבירין לפניו פרים ואילים 

איתא בגמרא שהטעם שהעבירו הבהמות לפניו כדי שיהא 

היה צריך להעביר  מכיר בעבודה למחר, ולכאורה אמאי

לפניו, הרי הכהן גדול היה מקריב כל יום קרבנות למזבח 

והכיר את כל סוגי הקרבנות. אלא דאיתא בספרים הק' על 

הפסוק "וכל אדם לא יהיה באוהל מועד", ולכאורה קשה והא 

הוה כהן גדול, אלא דכהן גדול בעת ההיא אחר כל ההכנות 

. וממילא לכן כשבא לכפר על בני ישראל יצא מגדר אדם

היה צריך להעביר לפניו פרים ואילים, שאחר כל ההכנות 

שכח לגמרי את כל החומר והיה צריך להעביר לפניו פרים 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        ואילים.
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קדש ידיו ורגליו ופשט רבי מאיר אומר פשט קידש ידיו ורגליו 

 .)יומא פ"ג מ"ו(

ן עזיבת אולי יש לבאר מחלוקתם על דרך רמז בעני

החטא, דתנא קמא סובר שאפשר לחזור בתשובה גם על ידי 

סור מרע, ורבי  -עשה טוב, ואחר כך "ופשט"  -"קדש" 

מאיר סבירא ליה דענין התשובה יכול להיות רק על ידי סור 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(       מרע ואחר כך עשה טוב.
 

פעם היה משמש יהודי פשוט. אצל מרן הבעש"ט הק' זי"ע 

בערב יום כיפור אכל הרבה מאד ושתה יין לרוב, ומרוב 

שתייתו נשתכר ונפלה עליו תרדמה. בשנה ההיא נתעורר 

קטרוג גדול בשמים והבעש"ט והחבריא הק' התייגעו הרבה 

בתפלתם לבטל הגזירה. לאחר כמה שעות נתעורר השמש 

מתרדמתו וראה איך שהבעש"ט הק' ותלמידיו שופכים לבם 

בכיות עצומות, והתחיל לבכות עמהם מעומקא לשמים תוך 

דליבא. לאחר יום הכיפורים ציוה הבעש"ט הק' לתפור 

בגדים חדשים למשמש הנ"ל, ואמר כי הוא בבכיותיו 

מרן הס"ק מלעכוויטש מעומקא דליבא ביטל את הגזירה. ואמר 

על סיפור זה, האם אתם חושבים שהמשמש הזה נעשה  זי"ע

א, הוא המשיך להשתכר, אלא אחר כך לבעל השגה, לא ול

שבשעת מעשה התפלל מעומקא דלבא, ומשום כך היה בכוחו 

 לבטל את הגזירה.

 

מקוברין זי"ע קבל על עצמו עבדות במסירות נפש הרה"ק 

מבן ששה שנים. פעם אחת ביום הכיפורים אזלו כוחותיו 

שהיה אז הש"ץ  מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עושכב לרגלי מורו 

רוב חולשתו. כיון שהגיע לקדושת כתר ולא יכל לקום מ

ושמע את הס"ק אומר כתר, התחזק ועמד להתפלל כל היום. 

ואחר כך אמר הס"ק: הלא אין יום שיהיו בו דאגת עוונות 

יותר מיום הכיפורים, ואף על פי כן אז ס'קומט צו כתר איז 

אהא אהא אהא. ופנה להרה"ק מקוברין ושאלו משה זה נכון 

 שקע איז דאס וואהר(.)בלשון אשכנז: מו

 

היה  מרן אדמוה"ז זי"ע(בן הרה"ק מוהר"נ מהורודישץ זי"ע )

דרכו לקנות אתרוג לפני יום הכיפורים, והיה סוגרו לבל 

יראה אותו איש. פעם פתח בנו את האתרוג וראה עליו כל 

מיני נקודות שחורות וכו' ושאל לאביו איזה אתרוג קנית 

הלא מכף רגל ועד ראשו אין בו מתום. נענה לו אביו וכי 

רי מי נתן לך רשות לפתוח קופסת האתרוג, והמשיך לומר ה

עכשיו עודנו עומדים לפני היום הקדוש, וכשנתפלל ביום 

הכיפורים ונחזור בתשובה ונתקן את נימי הלב שהאתרוג 

דומה לו, הכל על מקומו יבוא בשלום. וכך הוה למחרת יום 

הכיפורים פתח את האתרוג וראה לפניו בריה חדשה נקי 

 ללא רבב.

 

זי"ע מחסידי הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורנוסטייפל אחד 

חלם בערב יום הכיפורים שנגזרה עליו מיתה רח"ל, הוא קם 

בבוקר כשנפשו עגומה עליו מאד ורצה מיד לנסוע לרבו, אך 

הרה"ק מוהרש"ח הוא היה רחוק מאד, לכן החליט לנסוע ל

שהתגורר סמוך מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(  בןזי"ע ) מאווריטש

פסקת לעיירתו. היהודי הגיע לאווריטש אחרי סעודת המ

כשהרבי היה כבר בדרכו לבית הכנסת. הוא נגש לרבי 

והושיט לו ידו לשלום, פנה אליו הרבי ואמר: אנחנו נוהגים 

לומר לפני כל נדרי מזמור "ה' מלך תגל הארץ", שראשי 

תיבות שלו הם מית"ה, ואם ח"ו נגזר על יהודי מיתה אנו 

 נבטל זאת כשנאמר את המזמור הזה. ואכן כך הוה.

 

מרן אדמו"ר מוהר"א הגדול מקרלין  המעשה שהיה אצלידוע 

שפעם אחת בימים נוראים באמרו "המלך" נפל תחתיו זי"ע 

מתעלף, ואחר כך כששאלוהו לסיבת עלפונו נענה ואמר כי 

)גיטין נז:( בשעת אמירת המלך עלה בלבו מה דאיתא בגמרא 

"אי מלכא אנא, עד השתא אמאי לא אתית לגבאי", וד"ל. 

י קיר מה נענה אבתריה. אך שם בגמרא איתא ואנן אזוב

דהשיב לו רבי יוחנן בן זכאי: "בריוני דאית גבן לא שבקינן 

למיזל", ובזה נחה דעתו. ואף אנו נענה ונאמר: רבוש"ע אכן 

רצינו בכל לב ונפש לבוא ולהתקרב אליך, אך "בריוני דאית 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(    היצר הרע מנע זאת מאתנו. –גבן" 

 

בכדי לתקן בעולמות העליונים אין זה לפי  תשובה

ערכנו, התשובה שלנו לתקן את עצמנו בלבד מהיום והלאה. 

בתעניות וסיגופים אין אנו משתמשים, רק בג' תנאים: אדם 

בריא, כשנכשל בעבירה גסה ח"ו, ובימות החורף הקצרים, 

וכל זה הוא בתנאי שלפנות בוקר ישתה כוס חמין, ואין אנו 

כן רק אנו מניחים לו כדי שלא ישקע בעצבות ח"ו,  גורסים

עצבות מביא לכל רע. תשובה לפי ערכנו אנו מפרשים סור 

מרע ועשה טוב. "משכו" פירושו או למשוך עצמו ולהתרחק 
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או למשוך אלינו, כשאדם מושך על עצמו קדושה ממילא 

מתרחק הינו מן הרע. אנו מפרשים "והנדחים בארץ מצרים", 

נדח ח"ו מן הקדושה בזה שאדם מיצר לעצמו  שאפשר להיות

בתעניות וסיגופים. ממה נפשך, כשאין הולכים בדרך הישר 

אז גם התעניות והסיגופים אינם דבר ישר, וכשהולכים בדרך 

אמת אז גם האכילה והשינה טובים המה. צריך האדם להיות 

עירני ונינוח וליתן לגופו להנפש כדי שלבו יהיה שלם, היות 

תשובה היא החרטה. כך קבלנו מאבותינו ומהצדיקים ועיקר ה

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(         הגדולים.

 

על מי שנתן בימים נוראים קויטל בבקשה על  הקפיד

פרנסה, ואמר איך באפשרי לאדם לחשוב בעת זה צרכי 

הגוף, בעת הזאת צריך לחשוב במה יתרצה עבד אל אדוניו. 

פרנסה מבקש על טהרת הנפש,  אך עתה היהודי שמבקש על

כי תוכן רצונו שיהיה לו דעה צלולה להתפלל דבור לפני 

המקום, או לומר קפיטל תהלים בדעה צלולה או ללמוד, 

לכבד שבתות, לשלם שכר לימוד לבניו, והכל הוא לעבודת 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(           השי"ת.

 

 שבת ויום הכיפורים

 

 שתי שבתות מיד נגאלים.אלמלא שמרו ישראל 

איתא בנועם מגדים דשתי שבתות קאי על יום הכיפורים 

שחל בשבת שאז מתאחדים שתי השבתות. וידוע מה דאיתא 

בקדושת לוי בביאור מה ששימש כהן גדול בבגדי לבן ביום 

הכיפורים כי עבודתו ביום זה הוא להמשיך השפע משורשו 

למות מקבל ששם עדיין אין לו גוון ורק כשמתפשט בעו

השפע הגוון של כל עולם ועולם, ועל כן לובש בגדי לבן 

להורות על המשכת השפע משרשו כי הלבן אינו גוון כלל. 

והנה בימות החול עבודתינו היא לברר חלקי הקדושה מכל 

הדברים הגשמיים ולחברם לשרשם, ובשבת קודש כתיב 

ת ,וביום השביעי יהיה לכם קודש' וביארו בספרים הק' דבשב

קדש גם ה,לכם' היינו הענינים הגשמיים שאפשר להתענג 

על ה' גם כשעוסק בעניינים גשמיים כי אין בהם בחינת 

הרע וכולם נמשכים ממקור הקודש. וביום הכיפורים הוא 

בחינה גבוהה יותר שאין אנו צריכים לקבל השפע על ידי 

הענינים הגשמיים אלא אנו מדבקים עצמנו למקור השפע 

תענג על ה' לנוח בו ולשמוח כתענוג אכול ושתו וזוכים לה

 בלא שום צורך בלבושים גשמיים כאכילה ושתיה וכדומה.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 מ
 ולבבו יבין

 

יום הקדוש כבר ממשמש ובא, וכי אלו מילים יש לנו 

המתאימים לזמן שכזה, אך על דברותיו של אדמו"ר שליט"א 

ליבנו לתשובה ודאי זכותנו לצטט ולשנן. ננסה המעירים ומאירים 

 א"כ להתמקד באשר כבר שמענו, ולואי ונזכה להפנים ולקיים.

למי ששם לב הרי שבתקופה האחרונה המתמקד אדמו"ר 

 –שליט"א בשיחותיו על עבודת התשובה בעיקר בנקודה אחת 

לעסוק בעבודת ה' בפנימיות הלב. וכפי ששמענו שוב ברד"ר 

מלבד עבודת התשובה עפ"י כל כללי והלכות  שבת שובה, כי

בימים אלו ליצור מחדש בלב  העיקרתשובה המבוארים ברמב"ם, 

אלו האהבה  –לה' אלקינו"  הנסתרותחיבור פנימי להשי"ת, "

כך פי' האר"י הק'. ועל זאת עיקר  –והיראה הנסתרים בלב 

 התשובה, ליצור בלב חיבור אמיתי של אהבה ודבקות בהשי"ת.

שבמהלך שכזה בעבודת התשובה מקבלים מבט חדש האמת 

על כלל העבודה במועדי ירח האיתנים, שהרי תחילתו של החודש 

ר"ה ויוהכ"פ הינם זמנים של תשובה מתוך יראה ובכיה, אולם  –

מיד לאחמ"כ מגיע חג הסוכות בו האוירה כולה אומרת אהבה 

 ושמחה.

להשיג ולכן כאשר תכלית עבודת האדם בר"ה ויו"כ היא רק 

סליחה וכפרה על עוונותיו בכדי שיזכה לשנה טובה, הרי שכאשר 

רק עבר יוהכ"פ ה"סיפור" נגמר והוא יוצא לחופש. כך שמעתי 

פעם מבחור שלמד בישיבה כלשהי בה הוא שהה ביוהכ"פ, והנה 

בשעות המרוממות ביותר, מסתובב בחור לץ  –לפני תפלת נעילה 

 ין הזמנים"...בין הבחורים ואומר: "עוד שעתיים ב

אולם אם האדם מעמיד את תכלית עבודת התשובה ליצור 

חיבור בעומק הלב להשי"ת, לרענן מחדש את כל עניני העבודה 

ולעשותם בהרגשה פנימית, הרי שאז חג הסוכות הוא המשך 

ישיר לעבודה זו, כי דוקא מתוך עבודת התשובה והבכיה זוכים 

 לדבקות חדשה של אהבה ושמחה בהשי"ת.

אופן כזה אף הימים שבין יוהכ"פ וסוכות מקבלים משמעות וב

מיוחדת, בהם מתכונן האדם מתוך אהבה ושמחה לקיים מצוות 

החג. וכפי שלפני מספר שנים שאל אחד מחשובי אנ"ש את 

אדמו"ר שליט"א עד כמה יש לבזבז ברכישת אתרוג, נענה לו 

ו כל הון ביתאדמו"ר שליט"א בלשון הפסוק: "אם יתן איש את 

 בוז יבוזו לו" ]חשוב לציין שלא היתה זו הוראה כללית[. באהבה

ויהא רעוא שנזכה לטהרת הלב ולעורר את הנקודה הפנימית 

 לידבק בהשי"ת באמת. אכי"ר.
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 שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שלט"א

 יניםיבתנו הק' לצעירים מצובהיכל ישי
 תשע"ז ליל ח' תשרי

 

 תלמידים יקרים,

 עשרת ימי תשובהעומדים כעת ביום השמיני של אנו 

עליהם דרשו חז"ל את הכתוב ,דרשו ה' בהמצאו קראוהו 

בהיותו קרוב'. והנה מצינו לגבי אבידה שנאמר גם לשון זו: 

שהרי כל יהודי יש בו  בארלש ,עד דרוש אחיך אותו', וי

חלק א' ממעל, והשי"ת כביכול שוכן בתוך כל  –נשמה 

יהודי, ולפעמים ל"ע יהודי מאבד את השי"ת ולא מוצאו, 

וככתוב בתהילים ,שתה עונותינו לנגדך עלומנו למאור 

פניך', שהחטאים גורמים שיהיה מסך המבדיל בינינו 

. ידי זהעל לאבינו שבשמים ומאור פניו ית' נעלם מאיתנו 

ואז קורה מצב שיהודי דורש את השי"ת ואינו מוצאו 

כביכול, רוצה להרגיש קירבת אלקים ואינו יכול, מחמת 

י מעשיו הלא טובים גרם ל ידש,עלומנו למאור פניך', שע

 לריחוק והסתר והעלמת אורו ית' ממנו. 

 

חז"ל דרשו את הכתוב ,דרשו ה'  יקרים:בחורים 

ר"ה ליום הכיפורים, שבהם  בהמצאו' על ימים אלו שבין

יכול אדם למצוא כביכול את הרבש"ע בחזרה. וככתוב 

,וחגור נתנה לכנעני', משל לאדם שנפל למים ונותנים לו 

חבל שיתפוס בו ויוכל לעלות מן המים, כך ימים אלו הם 

כאותו חבל הצלה ששולח לנו השי"ת וקורא לנו לשוב 

 אליו. 

 

א בכיסויים. ברא את כל העולם כשהוא מלהקב"ה 

אמנם הקב"ה הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל הוא הסתיר 

י המציאות הגשמית, ותכלית העולם היא ל ידוכיסה זאת ע

נמצא את הקב"ה המסתתר  על ידי זהשנקיים את המצוות ו

כביכול בכיסויים של העולם הזה. וכשאדם חוטא חלילה 

ל הוא הוסיף הסתרות וכיסויים נוספים ע על ידי זהאזי 

כיסויי העולם הזה. והקב"ה ידע שהעולם יהיה מלא 

חטאים, ומאהבתו אותנו נתן לנו יום אחד בשנה שהוא יום 

יום הכיפורים והוא היום הטוב ביותר בשנה,  –הדין 

שבזה היום נתגלה המאור העליון,  'הקרים בספ תאוכדאי

והאור הנשגב הזה הזה חודר בכל יהודי ומנקהו מכל 

הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל  החטאים, ,כי ביום

חטאותיכם', ואפי' בעל חטא גדול רח"ל יש לו שייכות 

לאור הגדול הזה. ולכן אין יום יותר טוב מיום הכיפורים. 

הוא ממש מצב כעין עולם הבא, וכפי שאמרו  ם הקדושויו

אין בו גשמיות, יושבים  באהלם צדיקים שכשם שבעו

ולומדים וכולו תענוג רוחני, כך יום הכיפורים שיהודי 

,לפני ה'  -מתנתק מכל תאוותיו הגשמיות כאכילה וכדו' 

תטהרו'. ואחרי יום הכיפורים מתחילים מחדש עם עולם 

 נקי, עד עתה היה ,שתה עוונותינו לנגדך' וכעת אנחנו במצב

יכול כמו בקבלת מול הקב"ה כב ניםבפנים שעומדים פ

התורה. וצריך לנצל את הימים שנשארו לנו עד יום 

 הכיפורים.

 

מגיע יום הקדוש בו אומרים אנו י' פעמים וידוי, הנה 

וצריך להבין מה אומרים ומה עושים. וידוע שבתשובה יש 

ג' חלקים עיקריים. הראשון הוא עזיבת החטא, והב' הוא 

המסופר  חרטה. וחרטה אינו דבר של מה בכך, וכפי

מה פי'  זי"ע ששאלו פעם את הרה"ק מוהרי"ד מבעלז
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חרטה, וענה עפ"י מעשה שהיה פעם אדם שנסע ליריד 

הגדול בדנציג, ויצא מוקדם לדרכו בכדי להגיע בזמן 

ולהרויח היטב, ובאמת הגיע כמה ימים לפני תחילת היריד. 

בינתייים החלו לרדת גשמים חזקים מאד ושאר הסוחרים 

יע ליריד, כך שהוא היחיד שהיתה ברשותו התעכבו מלהג

אותה סחורה מסויימת, והפצירו בו רבים למכור להם והיו 

מוכנים לשלם לו יותר מהשווי האמיתי, אמנם הוא לא 

התרצה למכור להם בחשבו שככל שיעברו הימים כך 

תעלה ערך סחורתו וירויח יותר, כך עברו כמה ימים בהם 

לשלם לו פי כמה מהשווי מתחננים אליו שימכור ואף רצו 

האמיתי, אך הוא המתין עדיין כשבמחשבתו כבר בטוח 

שעומד להתעשר עושר רב. לבסוף זרחה השמש ותמו 

הגשמים והגיעו שאר הסוחרים ליריד, ואז ירד ערך סחורתו 

כ"כ עד שלא רק שלא הרויח אלא נאלץ למכור בזול עוד 

ל פחות מהמחיר בו קנה הוא עצמו את הסחורה. מי יוכ

אוי  –לתאר את גודל החרטה הנוראה שהיתה לאותו סוחר 

לי כמה טיפש וכסיל הייתי, אם רק הייתי מוכר בלילה 

כשהציעו לי פי שלש משווי סחורתי היה בידי רווח  האחרון

נאה עד מאד, ועתה... זה הוא גדר חרטה, וכך צריכה 

להיראות החרטה על העוונות, מה רווח יש לי מאותה 

ברתי על רצון השי"ת והחשכתי אור שטות מחמתה ע

וידוי להתודות על עונותיו, והד' הוא נשמתי. והג' הוא 

לא לשוב יותר על מעשיו קבלה לעתיד. שיקבל על עצמו ש

 .הלא טובים

 

על הרה"ק החזן מזסלב שהתפלל אצל מסופר 

הבעש"ט מדוע  והבעש"ט והיה מנגן באמירת הוידוי, שאל

לבכות בעת הוידוי, והשיב  מזמר הרי היה מתאים יותרהוא 

שכשחצר בית המלך מלוכלכת הרי אותו אחד שמנקה שם 

שמח ביותר שמנקה את חצר המלך. כך כל מוח של יהודי 

הוא מקום של השראת השכינה, וכשחוטא רח"ל גורם 

ללכלך את מקום השראת השכינה, וע"י התשובה שהוידוי 

ודל הוא אחד מחלקיה מנקה את חצר המלך, ממילא מובן ג

 השמחה והשירה בעת שמנקים את חצר בית המלך.

 

ביסוד ושורש העבודה שביום הכיפורים אם מרגיש אי' 

אדם קושי התענית, יעורר במחשבתו שמחה עצומה 

,ועיניתם את של שזוכה לקיים מצות עשה דאורייתא 

נפשותיכם'. וצריך ביום הכיפורים להיות בשמחה גדולה 

 מאד.

 

ל את השעות האחרונות השי"ת שנזכה לנציעזור 

שנותרו לנו עד היום הק'. ושנזכה לישועה, וכל אחד יבקש 

על עצמו על החברים והמשפחה. ונזכה לשנה טובה 

 )בלתי מוגה(                          ומתוקה וגמר חתימה טובה.

 

 לידינו שיחה זוהתודה והברכה לבה"ח יוסף מנדל הי"ו שהמציא 

 
 ערב יום כיפור תשס"ד )ב(

 

ה דו קנהעיר שאמר לעב בשוטר מעשה :)סימן תרד( טורב

ודי השם י היהוב והגים ולא מצא אלא דג אחד ונתן בו זדלי 

לחייט בא  רונשא הו לחמשהעלוהעד ש חייט והוסיף עליו

המאורע שלח השוטר אחר ל כ העבד אל אדוניו וספר לו

 הלו חייט אמר לו ולמ ך אמרתר לו מה מלאכמהחייט וא

לא שלקחתו עוד א אדג שוה זהוב בחמשה זהובים, ול קנית

ו נאקנ לו והיאך לא בי השילו תקנולמיד עבדי ששלחתיו 

 ב"ה לאכולקזה שצונו הכו ביום לכדי לאוכ עשרהאפילו ב

עונותינו אמר לו ולשתות ושאנו בטוחים שהקב"ה יכפר לנו 

 .יפה עשית ופטרו והלך לשלוםכ א"
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,אלקי בך )תהלים כה, ב( על הפסוק )שו"ט( במדרש  ואיתא

בטחתי אל אבושה', מעשה היה בקיסרין והיה שם איש 

גדול והיה לו שם במדינה, והיה שם איש אחר והיו שומרי 

המדינה עוברים ומצאו אכסנאי אחד תפסוהו אמר להם 

של מלך אני, כיון ששמעו כן הניחוהו  הניחוני בן ביתי

ושמרוהו עד הבוקר, בבוקר הביאוהו אצלו אמרו לו בן 

ביתך מצאנו אמש, אמר לו בני אתה מכיר אותי אמר לו 

לאו, אמר לו והיאך אתה בן ביתי, אמר לו בבקשה ממך 

 איני בן ביתך אלא בך בטחתי שאלמלא אמרתי כך היו

י הניחוהו, כך דוד מכין אותי, אמר להם בשביל שבטח ב

אמר אלקי בך בטחתי בשביל שבטחתי בך אל יעלצו אויבי 

 לי, ולא אני לעצמי כל כך אלא גם כל קוויך לא יבושו.

אנו עושים יו"ט ועושים סעודה באכילה ושתיה  ןכל וע

, ורוצים יפוריםכם המגיע ערב יוכי כאשר בערב יוה"כ 

איך נראים... וכי מכיר הנפש להיות לפני ה', ועושים חשבון 

הולכים ועושים סעודה, ועל זאת אנו ועל כן אתה אותי, 

בוטחים ואומרים ה' אחד, אנו אומרים שאנו אוהבים של 

עושים סעודה מראים שאנו בטוחים שיוציא על ידי שמלך ו

של מלך, אז  וצדק דיננו, ושמחים עם הרבש"ע, אנו אוהבל

בוודאי יאמר המלך הואיל ובי בטח הניחו לו, וממילא 

המלך מבטל את כל המשטינים ואת כל המקטרגים, הס 

ואת קטיגור וקח סניגור, אוהבו של מלך זה דין אחר לגמרי 

בערב יוה"כ, שמראים שאנו  שתיהוילה זה מראים באכ

 )בלתי מוגה(                     .אוהבו של מלך ובטוחים בחסדיו של  המלך

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 זמנים
 

 7.30 שחרית עיום הכיפורים

 9.20 יום הכיפוריםרב עריכת השלחן ע

 3.10 יום הכיפוריםרב מנחה ע
 

 יום הכיפורים

 7.15 שחרית 

 4.25 מנחה 

 כחצי שעה לאחר הבדלה עריכת השלחן מוצאי יום הכיפורים
 

 בין יוה"כ לסוכות

 8.20 סדר לפני התפלה

 9.00 שחרית 

 5.00 ישיבת בין הזמנים

 6.00 מנחה

 7.00 מעריב
 

 חג הסוכות

 עריכת השולחן ליל יו"ט בסוכת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 8רח' הרב קאליש 
 8.00 סדר לפני התפלה בימי חוה"מ

 9.00 שחרית בימי חול המועד

 4.30 ישיבת בין הזמנים

 6.00 מנחה

 בין מנחה למעריב שיעורי תורה

 7.00 מעריב

 לאחר תפלת מעריב בחוה"מ שמחת בית השואבה

 9.00 - במוצאי יו"ט ושב"ק

 לאחמ"כ סעודת אושפיזין ועריכת השולחן
 

 לקראת חג הסוכות
 יופיע ויצא לאור בעזרת ה'

 

 קונטרס

 מאמרי ירח האיתנים ח"ב

 מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 

 לתרומות והנצחות נא לפנות
 להרב צבי טייכנר הי"ו

 

 מס' ב"ב   

 חזרה נח.-נו יום הכיפוריםערב  ט ו

 חזרה מח.-מו יום הכיפורים י ש

 קו: סא.  יא א

 קז. סא: יו"ד הרה"ק רבי אברהם המלאך זי"ע יב ב

 קז: סב.  יג ג

 קח. סב: יו"ד הרה"ק מקוז'ניץ זי"ע יד ד

 

 הגליון נדבת

 הי"ויואל זילברפרב הרב 
 

 לגמר חתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים
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