
קונטרס שבועי לאנ"ש חסידי חב"ד לחיזוק ההתקשרות
לכ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל בהרה"ק רלו"י מליובאוויטש

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ב"ה · ערב שבת קודש פרשת כי תבוא · ט"ו אלול התש"פ

א'שס"ג

לפרשת�השבוע חסידות  פניני   · אגרות   · שיחות 
הלכות, מנהגים וטעמיהם · ניצוצות · זמנים · יומנים  ·

ותאריכי חב"ד · שניים מקרא ואחד תרגום
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לזכות
אנשי החסד הדגולים

הרה"ח ר' אברהם משה דייטש והרה"ח ר' גבריאל גופין שיחיו
ולע"נ האחים הרה"ח ר' זלמן יודא ור' יוסף יצחק,

בני הרה"ח ר' שלום ישעי' ע"ה דייטש
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לזכות הרה"ח משה מאיר הכהן בן חנה להצלחה רבה ומופלגה בעבודת השליחות מתוך בריאות איתנה והרחבה

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 14 > ישמיע כל 
תהילתו • 15 > סוגיות בתורת רבינו • 18 > עת לדעת • 20 > ממעייני 

החסידות • 21 > לוח השבוע  • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום

...וההגע בעצמממך: מדוע ללננוו להסתבבך בבבחשבונות פפררטייים, מה טטטוובב עבורנו יוותר ברוחחחניוות, 
הרי בכלל בברררוחניות יוודעעעים אנוו – הההלואי – את ההמצציאות ווללאא את המההותת, כאשששר ייש 
מזזה,  נעלהה  יותתר  מה  ישררראאאל,  כל  ששל  לבם  הוא  שהנששיאא  הדדוררר,  מממנשיא  הוראה  לנו 
ויתררה מזו: כככממו שמבואררר על-פיי חסססידות,, הרי ששהננשיא הררבבבי הוא הממממווצע המממחבבר 
עם עצמות ווממהות איןן-סססוף ברווך-הההוא, ומממילאא כאאשר הוואא הורה עלל מקקום פפרנססה 
הגווף,  ובברריאות  הנשמה  עבוורר  ששיככול  בביותר  הההטוב  הדבבר  בווודאאי  שזהו  הריי  רוחנית, 
שברריאות הננשששמה היאא, כככאשר ההיא כככלי לפפעול אאתת ההכונה ההעעעלליונה ואתת ההררצון העעלייון.

(אגרות קודש ח"ג ע' תיב – מתורגם ללשון הקודש)
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הכתב והמכתב 

ַא חסידישע פרשה

פרשת כי תבוא | המקום האמיתי
חז"ל אומרים שבני ישראל נקראים ”ביכורים", כמו שנאמר (הושע ט, י) ”כביכורה בתאנה בראשיתה 
הם  בכור)  (מלשון  ש'ביכורים'  שכשם  כיון  תבואתה",  ראשית  לה'  ישראל  ו"קדש  אבותיכם",  ראיתי 
”ראשית פרי האדמה", ו"הן ביכורים לכל" (תרומות פ"ג מ"ז) – כך בני ישראל הם ה'ראשית' של העולם 

– לפני ולמעלה מכל מה שנברא – ”מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר"...

כשם שאת הביכורים בפשטות צריכים להביא לירושלים ולהניח בבית המקדש, ”לפני ה' אלקיך" – כן 
דכל  ישראל,  דבני  האמיתי  ה'מקום'  הרי  העולם,  ה'ביכורים' של  בהיותם  לבני-ישראל:  בנוגע  גם  הוא 
יהודי, הוא ”לפני ה' אלקיך", בבית המקדש. כיון שהמציאות העיקרית והאמיתית של יהודי (גם כנשמה 

בגוף למטה) היא הנפש האלקית שלו, שהיא ”חלק אלוקה ממעל ממש".

(מיחידות ר' אברהם שמואל לוין – כפר חב"ד מס' – 888)

את  להפנות  הרבי  הרָּבה  האחרונות  בשנים 
מבינים.  ולידידים  לרופאים  לרבנים,  השואלים 
אפשר  ההתוועדות  שבעת  הק'  דבריו  גם  ידועים 
ביחידות.  כמו  פרטיים,  לעניינים  גם  תשובות  לקבל 
חלק המענה שלפנינו מדגיש את האמור באופן נדיר:

וכו'.  ידידים  עם  שבהתייעצות  מכבר  עניתי   (2
הפעם  עוד   =] ועוה"פ!  עוה"פ  ששואל  גדול  ולפלא 

ועוד הפעם].

3) הנהגה יומית ע"פ שו"ע [= על-פי שולחן-ערוך].
4) מנהגי יום הולדת.

שישאלם  תועלת  ומה  שאלותיו.  כל  על  נענה   (5
מעין  היא  עתה,  התועדות  וכל  הפעם]  עוד   =] עוה"פ?! 

יחידות – להרוצה בזה.
אזכיר עה"צ [= על הציון]

כמו ביחידות

.  

 

.  

מורה שיעור ללימוד היומי ברמב"ם
ט"ו באלול ה'תש"פ – כ"ב באלול ה'תש"פ

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ט"ו באלולו'
מ"ע קסח.הל' תשובה פרק ט.ג-ה.

מ"ע קסט.פרק י.פרק ו-ח.ט"ז באלולש"ק

הלכות שקלים.. בפרקים אלו. י"ז באלולא'
פרק א-ג.

מה אהבתי וגו'. ספר אהבה 
והוא ספר שני.. הל' ק"ש.. 

בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע קעא.

פרק ד. הלכות קדוש החדש.. י"ח באלולב'
מ"ע קעא. קנג.פרק ב.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מ"ע קנג.פרק ג.פרק ג-ה.י"ט באלולג'

מ"ע קנג.פרק ד.פרק ו-ח.כ' באלולד'

הל' תפלה וברכת כהנים.. פרק ט-יא.כ"א באלולה'
מ"ע קנג.בפרקים אלו. פרק א.

מ"ע קנג.פרק ב.פרק יב-יד.כ"ב באלולו'
30
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להביא את ח"י אלול 
לידי מעשה

ביום הנעלה ח"י אלול נולדו שני המאורות הגדולים, אך הביטוי 
האמיתי של יום זה צריך לבוא לידי פועל במישור המעשי • כוחה 

של מצוות ביכורים מתבטא דווקא בסל הנצרים הפשוט שבו הגישו 
את הפירות בבית המקדש • משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו •

א
המאורות  שני  את  הולדת  יום  הוא  אלול  ח"י 

הגדולים, הבעל-שם-טוב ואדמו"ר הזקן1,
שאז   – הולדת  יום  של  העילוי  גודל  ידוע  והרי 
הדברים  פרטי  בארוכה  וכמבואר  גובר"2,  ”מזלו 

בזה בשיחות וברשימות של רבותינו נשיאינו3,
יש  נשיאינו  רבותינו  ענייני  שמכל  ומובן,   –
של  ”משיחתו  הגמרא4:  ובלשון  והוראה,  לימוד 
מעניין  אפילו  כלומר,  כו'",  למדנו  גמליאל  רבן 
מעניין  וכמה  כמה  אחת  ועל  בלבד,  ’שיחה'  של 
של הנהגה בפועל, וכבנידון דידן, שמצינו הנהגות 

מיוחדות בנוגע ליום הולדת – 
של  הולדתם  ליום  בנוגע  וכמה  כמה  אחת  ועל 
”שני המאורות הגדולים", כמבואר בדברי רבותינו 
נשיאינו5 גודל העילוי וההפלאה של יום זה, כולל 
מיוחדות  הנהגות   – בפועל  הנהגה  של  עניין  גם 

בנוגע לח"י אלול.
אחת  פעם  שהוא  עניין  אודות  שמדובר  ומכיון 
ולהשפיע  לפעול  צריך  זה  שעניין  מובן,   – בשנה 
השנה  של  אלול  לח"י  עד  כולה6  השנה  כל  על 

1) ספר השיחות תש"ג עמ' 141.
2) ירושלמי ראש השנה פרק ג הלכה ח ובקרבן העדה שם.

3) ראה ליקוטי שיחות חלק ה עמ' 86 בהערות שם.
4) סוכה כא, ב.

5) ספר השיחות תש"ג שם ואילך.
6) ראה ליקוטי תורה ברכה צח, ב.

פרטי  לעניין  שביחס  היינו,  לטובה,  עלינו  הבאה 
השנה",  כ"ראש  אלול  ח"י  של  היום  נחשב  זה 
הגוף,  אברי  כל  את  הכולל  ה"ראש"  בדוגמת 
”ראש"  הלשון  בדיוק  חסידות7  בדרושי  כמבואר 

ולא ”תחילה".
שני  את  הולדת  יום  אודות  שמדובר  אף  והנה, 
שעניינם  מכיון  מקום,  מכל   – הגדולים  המאורות 
מובן,  ישראל,  בני  לכל  להאיר  ה"מאורות"  של 
שעניין זה שייך לכל בני ישראל, החל מתלמידיהם 
ותלמידי תלמידיהם, דור לאחרי דור, ועל ידם – 

לכל אחד ואחד מישראל.
ולא עוד אלא שעניין זה צריך לבוא ולהתבטא 
(אצל כל אחד ואחד מישראל) בעניין של מעשה 
הוראה8,   – שעניינה  תורה,  ענייני  ככל   – בפועל 
היא  תלמוד")  (”גדול  תורה  של  שגדולתה  ועד 
בכך שמביאה לידי מעשה (”גדול תלמוד שמביא 
שהעניין   – בענייננו  זה  דרך  ועל  מעשה"9),  לידי 
שבו,  וההפלאות  העילויים  כל  עם  אלול,  ח"י  של 
צריך לבוא לידי ביטוי בעניין של מעשה בפועל – 

7) ליקוטי תורה נצבים מז, א-ב. ראש השנה נח, א-ב. עטרת 
ראש בתחילתו.

8) ראה זוהר חלק ג נג, ב. גור אריה ריש פרשת בראשית – 
בשם הרד"ק.

תורה  תלמוד  הלכות  רמב"ם  וראה  וש"נ.  ב.  מ,  קידושין  (9
פרק  הזקן  לאדמו"ר  תורה  תלמוד  הלכות  ג.  הלכה  א  פרק 

ד סעיפים ג-ד.

דברמלכות

4
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”המעשה הוא העיקר"10, כדלקמן.

ב
[...] עניין זה, שיום הולדת את ”שני המאורות 
מעשה  של  בעניין  להתבטא  צריך  הגדולים" 
בפועל, מודגש גם בפרשת השבוע, בתוכן מצוות 

ביכורים:

בלבד  ישראל  בארץ  נוהגת  ביכורים  מצוות 
כלומר,  לך"11,  נותן  אלוקיך  ה'  אשר  ”מארצך   –
אשר  ”ארץ   – מיוחדת  מעלה  בה  שיש  מארץ 
עד  השנה  מרשית  בה  אלוקיך  ה'  עיני  תמיד  גו' 
אחרית שנה"12, ארץ הבחירה, שבה בחר הקדוש-
ברוך-הוא מכל הארצות, כמאמר חז"ל13 ”כשברא 

העולם . . בחר בארץ ישראל כו'".
ובארץ ישראל גופא – אין מביאים ביכורים אלא 
ישראל14,  ארץ  בהם  שנשתבחה  המינים  משבעת 
כלומר, פירות מיוחדים שבהם מתבטא שבחה של 

ארץ ישראל.
פרי  כל  ”מראשית   – גופא  אלו  ובפירות 
מובחרים,  הכי  מהפירות  כלומר,  האדמה"15, 
מתמרים  לא  מביאין  ”אין  הרמב"ם16  דין  וכפסק 
שבהרים ולא מפירות שבעמקים... אלא מתמרים 

10) אבות פרק א משנה יז.
 – ב  פרק  ריש  ביכורים  הלכות  רמב"ם  ב.  כו,  פרשתנו   (11

ממסכת כלים פרק א משנה ו.
12) עקב יא, יב.

הפסוק  על  בתחילתה  מכילתא  וראה  ח.  ראה  תנחומא   (13
בא יב, א. בשלח טו, יז.

שם  רמב"ם  שם.  מספרי   – פרשתנו  ריש  רש"י  פירוש   (14
הלכה ב – מביכורים פרק א משנה ג.

15) פרשתנו שם.
16) שם הלכה ג – מביכורים שם.

מן  שהן  לפי  שבהרים,  ומפירות  שבעמקים 
המובחר".

של  וההפלאה  העילוי  גודל  למרות  והנה, 
מהפירות  ישראל,  מארץ  להיותם  ”ביכורים", 
כל  ו"מראשית  ישראל,  ארץ  בהם  שנשתבחה 
פרי האדמה" ועד שמעלתם גדולה יותר ממעלת 
ה"תרומה" (כפי שיתבאר לקמן17 בארוכה) – מצינו 
בטנא"18,  ”ושמת  של  החיוב  שישנו  זה  עם  ביחד 

כפסק דין הרמב"ם19 - בשיעור היומי – ”הביכורים 
טעונין כלי, שנאמר ושמת בטנא", היינו, שהעניין 
ב"כלי"  לבוא  צריך  ”ביכורים"  של  נעלה  הכי 

דווקא, שזוהי מדידה והגבלה הכי גדולה!
ומהו ה"כלי" שבו ועל ידו מביאים את הביכורים 
ביכורים,  הלכות  לימוד  [כמו:  רוחני  כלי  לא   –
שהיא  כפי   – כלי   – וההגבלה  המדידה  שזוהי 
כפשוטו,  סל  דווקא,  גשמי  ”כלי  אם  כי  בתורה], 
מתכות",  ”כלי  לא  תחתון,  הכי  דבר   – גופא  ובזה 
הכלי  ”חוזר  שאז  וזהב"20,  כסף  של  ”קלתות 
בהן"  וכיוצא  וחלף  ערבה  ”בכלי  אם  כי  לבעליו", 
שאז  ויקב"21),  גורן  ”פסולת  נחותים  הכי  (דברים 
גם ”הסלים לכוהנים"22 היינו, שגם הסלים עצמם 
הם בדרגת הקדושה של ”ביכורים"23 (מה שאין כן 
כאשר מביאים אותם בכלי כסף וזהב, שאז ”חוזר 

זו  התוועדות  שב(המשך)  במאמר  בהרחבה  נתבאר   (17
(תורת מנחם התוועדויות תשד"מ חלק ד עמ' 2534 ואילך). 

18) פרשתנו שם.
19) שם פרק ג הלכה ז – מספרי על הפסוק שם.

20) ביכורים פרק ג משנה ח.
21) לשון חז"ל – ראש השנה יג, סוף עמוד א. סוכה יב, ריש 

ע"א. הובא בפירוש רש"י על התורה ראה טז, יג.
22) רמב"ם שם הלכה ח – מביכורים שם.

ואילך   147 עמ'  כט  חלק  שיחות  ליקוטי  גם  ראה   (23
(מהתוועדות זו).

מהו הכלי שבו ועל ידו מביאים את הביכורים? לא כלי רוחני, 
כמו לימוד הלכות ביכורים, אלא כלי גשמי דווקא, סל 

כפשוטו, ובזה גופא - דבר הכי תחתון - כלי ערבה וחלף, 
שהם דברים הכי נחותים

28
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הכלי לבעליו" ונשאר חולין).
קצוות:  שני  מצינו  הביכורים  שבעניין  נמצא, 
מצד אחד – הרי זה עניין הכי נעלה, וביחד עם זה 
דווקא,  והגבלה)  (מדידה  ב"כלי"  שיבוא  בהכרח   –

כלי גשמי כפשוטו.
ולא זו בלבד שאין כל סתירה בין שני קצוות אלו, 
אלא אדרבה – הבאת הביכורים למקדש נעשית על 

אוחזים   – ובפשטות  בכלי,  אותם  שמניחים  זה  ידי 
ב'כלי' ועל ידו מביאים את הביכורים ”אל המקום 
ובבית  שם"24,  שמו  לשכן  אלוקיך  ה'  יבחר  אשר 

המקדש עצמו – ”לפני מזבח ה' אלוקיך"25.
ובסגנון האמור לעיל – שדווקא על ידי העבודה 
למטה  שאין  התחתון  הזה  בעולם  בפועל  במעשה 
ממנו (מדידה והגבלה שאין כמוה, ”ושמת בטנא", 
סדר  בכל  ושלימות  עילוי פועלים  גשמי)  כלי 
(”ביכורים"),  עליונה  הכי  לדרגא  עד  השתלשלות, 
מכיון שעל ידי זה נשלמת הכוונה ד"נתאווה הקדוש 

ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים".

ג
ביאור ההוראה מכל האמור לעיל:

שני  את  הולדת  יום   – אלול  ח"י  של  העניין 
שהרי  העילוי,  תכלית  הוא   – הגדולים  המאורות 
”שני  של  מזלם  גובר  שבו  הזמן  אודות  מדובר 

המאורות הגדולים".
וכמה פרטים בדבר: א) ”מאורות" – לא רק ”אור", 
שגם הוא עניין נעלה ביותר, שלכן התחלת הבריאה 
”ויאמר27 המדרש26:  כדברי  האור,  בעניין  הייתה 

24) פרשתנו שם, ג.
25) שם, ד.

26) בראשית רבה ריש פ"ג.
27) בראשית א, ג.

דבריך  פתח28  פתח:  יצחק  רבי  אור,  יהי  אלוקים 
(מקור  ה"מאור"  עניין   – מזה  ולמעלה  גו'".  יאיר 
האור). ב) ”מאורות הגדולים" – לא סתם ”מאור", 
כי אם ”מאור הגדול". ג) ”שני המאורות הגדולים".

ח"י  ומכיוון שכך, יכולים לחשוב שהעבודה של 
ונעלים,  רוחניים  בעניינים  להתבטא  צריכה  אלול 
כלומר, התעסקות בלימוד תורת החסידות, תורתם 

של ”שני המאורות הגדולים" – תורתו של הבעל שם 
ד"יתפרנסון"29 באופן  שנתבארה  כפי  ובפרט  טוב, 
וכן  חב"ד,  חסידות  תורת  ידי  על  והשגה)  (הבנה 
תורת  לגבי  שחידש  מה  הזקן,  אדמו"ר  של  תורתו 
”שני  שישנם  שמדגישים  (שמכיון  טוב  שם  הבעל 
תורת  ביאור  שמלבד  מובן,  הגדולים",  המאורות 
הבעל שם טוב באופן של הבנה והשגה, ישנו חידוש 
והוספה בתורתו של אדמו"ר הזקן לגבי תורת הבעל 
מתקשרים תורתם  לימוד  ידי  על  שכן,   – טוב)  שם 

ממאמר  כמובן  הגדולים",  המאורות  ”שני  עם 
קרויים  תורתם)  לימוד  ידי  (על  ”התלמידים  רז"ל 
ומאוחדת  קשורה  הבן  של  מציאותו  והרי  בנים", 
עם מציאותו של האב, ”תוכיותו ופנימיותו"30, ולכן 

עומד במקום האב ממש31.
הבנה  של  באופן  הוא  הלימוד  כאשר  ובפרט 
והמושכל  השכל  המשכיל  מתאחדים  שאז  והשגה, 
באופן  והידוע)  המדע  היודע  הרמב"ם32:  (ובלשון 

של ”ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו"33.

28) תהלים קיט, קל.
29) ראה תיקוני זוהר תיקון ו בסופו. מקדש מלך בהקדמתו 
ג  חלק  שיחות  ליקוטי  שם.  זוהר  לתיקוני  מלך  כיסא  לזוהר. 

עמ' 873 הערה 7. וש"נ.
30) תניא פרק ב.

(דווינסק)  פענח  צפנת  שו"ת  א.  קנט,  בתרא  בבא  ראה   (31
חלק א סימן קיח. מילואים יג, א. מהדורה תניינא יט, א. וש"נ.
פרקים"  ב"שמונה  י.  הלכה  ב  פרק  התורה  יסודי  הלכות   (32

שלו – סוף פרק ח. וראה מורה נבוכים חלק א סוף פס"ח.
33) תניא פרק ה.

בעניין הביכורים מצינו שני קצוות: מצד אחד – הרי זה עניין 
הכי נעלה, וביחד עם זה – בהכרח שיבוא ב"כלי" (מדידה 

והגבלה) דווקא, כלי גשמי כפשוטו



7

ד
 – לעיל  האמור  מכל  ההוראה  באה  זה  על 
לבוא  צריכים  נעלים  הכי  העניינים  שאפילו 
הגשמי,  הזה  בעולם  בפועל  במעשה  ולהתבטא 
החסידות  תורת  בלימוד  להסתפק  שאין  כלומר, 
באופן של הבנה והשגה כו', אלא בהכרח שתהיה 
גם העבודה במעשה בפועל, בעולם הזה התחתון 

שאין למטה ממנו.
שאין  לחשוב  מקום  יש  אולי   – לעצמו  בנוגע 
לו לעסוק אלא בעניינים רוחניים ונעלים, לימוד 
שעל  והשגה,  הבנה  של  באופן  החסידות  תורת 
אמנם,  כו';  ביותר  נעלית  לדרגא  מגיע  זה  ידי 
מכיון  הרי   – העליונה  הכוונה  למילוי  בנוגע 
דירה  לו  להיות  הוא  ברוך  הקדוש  ש"נתאווה 
על  דווקא  נשלמת  זו  שכוונה  מובן,  בתחתונים", 

ידי ההתעסקות עם עניינים של מעשה בפועל.
כלומר: מובן ופשוט שצריך להיות העניין של 
לימוד החסידות באופן של הבנה והשגה כו', אבל 
– אין להסתפק בלימוד בלבד, אלא יש לעסוק גם 
המעשה   – ואדרבה  בפועל,  מעשה  של  בעניינים 

הוא  חדור  ממנו  למטה  שאין  בתחתון  בפועל 
ובפשטות  החסידות,  תורת  של  והלימוד  בכוונה 
– הפצת המעיינות חוצה, היינו, שה"מעיינות" של 
למקום  הפצה  של  באופן  באים  החסידות  תורת 
ה"חוצה", עד לתחתון שאין למטה ממנו, שעל ידי 
זה משלימים את הכוונה ד"נתאווה הקדוש ברוך 

הוא להיות לו דירה בתחתונים".

ה
הנ"ל,  הוראה  קיום  ידי  על  אשר  רצון  ויהי 
המודגשת בתוכן מצוות ביכורים, שגם עניין הכי 
והגבלה  במדידה  ובא  נמשך  כ"ביכורים"  נעלה 
לקיום  נזכה   – בארוכה)  (כנ"ל  גשמי  כלי  של 
האמיתית  בגאולה  ממש,  בפועל  ביכורים  מצוות 
בימינו  במהרה  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלמה 

ממש, בעגלא דידן.

(משיחת שבת פרשת כי תבוא, ח"י אלול, ה'תשד"מ. תורת 
מנחם התוועדויות ה'תשד"מ חלק ד עמ' 2539, 2544 ואילך. 
הנחת השומעים, בלתי מוגה)

הבעל-שם-טוב  הגדולים  המאורות  שני  של  ההולדת  יום   – ביותר  נעלה  יום  הוא  אלול  ח"י 
ואדמו"ר הזקן. לכאורה, ביום כה נעלה ומרומם, יש לעסוק דווקא בעניינים רוחניים נעלים ביותר 

– לימוד חסידות בעיון וכדומה.

אך באמת, אין להסתפק בעניינים רוחניים בלבד. יש לוודא כי יום ח"י אלול יתבטא גם בעניינים 
מעשיים - ”המעשה הוא העיקר".

הדבר מודגש גם במצוות ביכורים המופיעה בפרשת השבוע:

ישראל  ובארץ  ישראל,  ארץ  פירות  הם  אלו  ביותר –  הנעלים  הפירות  הינם  הביכורים  פירות 
כל  עם  אך  שבהם.  מהמובחרים  גופא  ובזה  בהם,  שהשתבחה  המינים  משבעת  פירות  עצמה: 
מעלתם, היו פירות הביכורים ניתנים בתוך כלי פשוט ביותר – ”ולקחת ושמת בטנא", סל העשוי 

מפסולת ומחומרים ירודים ביותר. הכלי מאפשר את האחיזה בפירות ואת הענקתם לכוהן.

מכך נלמדת הוראה:  

גם ”ביכורים" – עניינים נעלים ביותר, צריכים להיות נתונים ב"כלי" פשוט ולבוא לידי ביטוי גם 
במעשה, ואדרבה, דווקא על יד עיסוק בעניינים הנחותים מגשימים את כוונת הבריאה – ”להיות 

לו יתברך דירה בתחתונים".

ובנוגע לח"י אלול: בנוסף לכל העניינים הנעלים, יש לוודא כי יום ח"י אלול יתבטא גם בענייני 
מעשה בפועל.

סיכום

26
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הכנה לגילוי העתיד
חסידות מגלה את הפנימיות; על-ידה יתגלה עצם האלקות

כתוב בספרי קבלה, שעד ביאת המשיח כל ה"גילויים" בעולם הם רק מ"חיצוניות עתיק" ומשיח יפעל את 
הגילוי של "פנימיות עתיק".

עניין  הוא  חסידות  של  שהחידוש  לומר,  יש   – הכנה  היא  שעבורו  העניין  "מעין"  בה  יש  שבהכנה  כיוון 
ה"פנימיות" בעבודת האדם בתורה ומצוות, ולכן חסידות היא הממשיכה את "פנימיות" האלקות, "פנימיות 

עתיק".
...חסידות (ובכללות פנימיות התורה הנקראת "נשמתא דאורייתא") מגלה את נקודת החיות של היהודי בכל 
ענייני תורה ומצוות, שתכונת ה"חיות" היא, שמתאחדת עם הדבר אותו היא מחיה: "חיות" אינה מוסיפה שום 

פרטים חדשים בדבר שמחיה . . אלא היא הנשמה של הגוף החי, שכל נקודה בגוף היא נקודה חיה.
והטעם על כך הוא, כי "חיות" היא הנשמה והפנימיות של האדם. ולכן במקום שהחיות מגיעה, חודרת היא 

במקום לגמרי.
וזהו החידוש של חסידות בעניין תורה ומצוות: לימוד התורה וקיום המצוות ייתכן שיהיה באופן שהיהודי 
והתורה והמצוות הם שני דברים; אפילו בלימוד התורה, שעל-ידו נעשה (כמבואר בתניא) "ייחוד נפלא שאין 

יחוד כמוהו וכו' להיות לאחדים וכו'" עם הקב"ה – זהו בנוגע לכוח השכל שלו.
ומצד   – וחיותו  פנימיותו  את  לגלות  אחד  כל  יכול  כיצד  הדרך  את  ומראה  תובעת  זאת,  לעומת  חסידות, 

הפנימיות הרי יהודי דבר אחד עם תורה ומצוות.
זוהי גם ההסברה (בדרך אפשר) מדוע חסידות היא ההכנה לביאת המשיח, כאשר יתגלה "פנימיות עתיק":

כל מדריגות ההשתלשלות, עד "חיצוניות עתיק", נותנים מקום למציאות שהינה "חוץ" לעצמותו יתברך. 
ולכן, גם כאשר הם מתגלים בעולם, עדיין זהו באופן שאינו שולל לחלוטין את מציאות העולם;

כאשר  ולכן,  ממנו.  "חוץ"  שהוא  לדבר  מקום  שום  אין  שמצידו  האלקות,  לעצם  הכוונה  עתיק"  "פנימיות 
פנימיות עתיק מתגלה בעולמות, זהו באופן שהעולם (במציאותו) עם אלקות נעשים, כביכול, דבר אחד – "אין 

עוד מלבדו".

(מהתוועדות ש"פ עקב כ"ף מנחם-אב ה'תשי"ג. תורת מנחם כרך ט עמ' 121-123, 129)

עליך החובה והזכות לסיים את הפצת המעיינות!
דורנו זה, לפי כל הסימנים, הוא הדור של עקבתא דמשיחא, שבמהרה יצא מהגלות וילך לארצנו הקדושה 

בהגאולה האמיתית והשלימה –
זמן  שלאחר  ייתכן  המעיינות.  בהפצת  לעסוק  שהתחילו  במצווה",  ש"התחילו  לאלו  הדבר  נוגע  ...במיוחד 
מסוים נוצרה התרשלות בעבודה, בחשבו שאפשר להשאיר זאת לשני שימשיך, והוא יעזור לו בעצה טובה 

וכיוצא בזה.
על כך ההוראה "התחלת במצווה גמור אותה" – כיוון שהתחלת לעסוק בעבודה של הפצת המעיינות, עליך 
החיוב (והזכות) להמשיכה ולגמור את העבודה [. .] ובתוככי כלל-ישראל, יחד – גומרים את המצווה, מביאים 

וממשיכים את משיח צדקנו למטה מעשרה טפחים במהרה בימינו ממש.

(לקוטי שיחות כרך יט, עמ' 104)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

בסימן ברכה
”תפקידי... לברך", כך העיד הרבי על עצמו, ואכן מן המפורסמות 
הסוגים  מכל  יהודים  הרבי  בירך  ורוחניים  גשמיים  בתחומים 
והחוגים במשך כל התקופות • ”והתחזקות בבטחון בהשם והידור 
בקיום מצותיו מוסיפים בברכות השם בהמצטרך" כתב הרבי בשנת 
תשל"ד • גם כשהברכה מתמהמהת מלהתממש צריך להיות חזקים 

בבטחון! • למי אמר הרבי: "השב את הברכות!"?

"תפקידי לברך"
נוסחאות  הרבי  כתב  הראשונות  בשנים  כבר 
לקראת  החדשה;  השנה  לקראת  לברכות:  קבע 
(שידוכין);  התנאים  קישורי  לרגל  חג-הפסח; 
להולדת  להריון;  לכניסה  החתונה;  לקראת 
הולדת.  יום  מצוה];  [בת  בר-מצוה  בן/בת; 
פטירה  כמו  השמחה  היפך  של  למאורעות  גם 
של  מוטיבים  בכולם  כו');  הפלה  (ולפעמים 

ברכה, חיזוק ועידוד.
קלים  בשינויים  לפעמים  באו  אלו  מכתבים 

ותוספות (בעיקר בכתב-יד-קודש).
(’אגרות- הרבי  כותב  תשי"ב  מנחם-אב  בי"ז 

קודש' כרך ו' עמ' רמב):
במענה על מכתביו... הנה איני מבין מה שמסיים 
שהמענה שלי פועל הרבה על חלישות בריאותו, כי 
עלי  סומך  אין  או  עלי  סומך  אם  נפשך,  ממה  הרי 
להבריא  תפקידי  ואני  כלל  להחליש  מקום  אין   –

ולברך ופשיטא לא חס-ושלום להיפך.
במהלך   – תש"נ  סיון  (יו"ד  התבטא  ולימים 
תש"נ'  ’התוועדויות   – לצדקה  השטרות  חלוקת 

כרך ד' עמ' 327):
אני מתעסק אך ורק עם ברכות.

גם כשהיו חתנים נכנסים לקבל סידור לקראת 
חתונתם (לרוב – ביום החתונה) היה הרבי מאחל 
ברכות  של  קבוע  די  נוסח  ולהוריהם  לחתנים 
חתנים- של  פרטית  ב'יחידות'  גם  ואיחולים; 
כלות היה הרבי מברך בנוסח די אחיד; משהחלו 

על-עצמם  חזרו  שוב  כלליות'  ה'יחידויות 
גם  כך  והוראות.  ברכות  של  מרכזיים  מוטיבים 

ב'יחידויות כלליות' לברי-מצוה והוריהם.

ברכות לחתן וכלה
להלן תרגום-חופשי מברכת הרבי לחתן וכלה 
סיון  י"ג  שלח  פרשת  שני  (ביום  חתונתם  טרם 
תשמ"א בשעה 10:45 בלילה, כפי שנרשמו ע"י 
כלתו  עם  כשנכנס  נאטיק  שי'  הירש  צבי  החתן 
נהג  בהם  הסגנון  את  מאפיין  זה  נוסח   – תחי') 

הרבי לברך שנים רבות חתנים וכלות:
מכם  אחד  כל  ויצליח  אתכם  יברך  השם-יתברך 

ושניכם יחד, הן בגשמיות הן ברוחניות,
לחתונה  ההכנות  לסיים   – הפנימית  ובנקודה 

באופן טוב, מוצלח וחסידי.
תאירו  ומוצלחת,  טובה  בשעה  תהיה  החתונה 

ותחממו סביבכם על-ידי ”נר מצוה ותורה אור".
דבר זה יוסיף בברכת ה' – שיהי' ”בנין עדי עד" 
”על יסודי התורה והמצוה", להתברך ב"דור ישרים 

יבורך",
חיל"  אל  ”מחיל  ללכת   – ולאחרי'  החתונה  ועד 

בכל עניני תורה ומצוות".
יום  של  ובבוקר  דולר  מכם  אחד  לכל  אתן   -
החתונה תתנוהו (או את חילופו) לצדקה וזה יוסיף 

עוד יותר בברכת ה' בכל המצטרך.
[כ"ק אדמו"ר שליט"א נתן לחתן ולכלה דולר, 

ואמר: שנשמע בשורות טובות]
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”הברכות הן של הקב"ה!"
(’תורת  תשי"ד  בשלח  ש"פ  התוועדות  במהלך 

מנחם' כרך יא עמ' 60) סיפר הרבי:
ביותר  קשה  במחלה  שחלה  ישראל  מארץ  יהודי 
מכתב  לי  כתב  מסובך,  ניתוח  לעבור  זקוק  והיה 
אחסוך  ברכה,  מבקש  כשיהודי  נו,   – ברכה.  בקשת 
הקדוש-ברוך-הוא!  של  הן  הברכות  ברכה?!...  ממנו 
והוספתי  שיבריא,  ברכה  מכתב  אפוא,  לו,  השבתי   –
ומיד  ותיכף  תפילין,  להניח  שיתחיל  לו,  וכתבתי 
של  הגדולה  לתדהמתם  לניתוח,  הוצרך  ולא  הבריא, 

הרופאים שכמעט התייאשו ממנו!

הדבר התפרסם בין שאר  סיים הרבי:
החולים ורבים מהם התחילו להניח תפילין!

וכך כתב הרבי בי"ד תמוז תשל"ד (כאן בפרסום-
ראשון):

מצותיו  בקיום  והידור  בהשם  בבטחון  והתחזקות 
מוסיפים בברכות השם בהמצטרך.

שנה  באותה  הרבי  השיב  לפנייה  במענה 
(’אגרות-קודש' כרך כט עמ' רפ):

ברכה בהנחת ידים על הראש – אין נהוג כאן כלל.
הציון]  [=על  עה"צ  שאזכירו  לו  אמרתי  וכבר 

להמצטרך לו וזה כולל הכל.
אחת  פעם  הרבי  נענה  לכן  קודם  רבות  שנים 
’חריגה' של הרה"ג הרה"ח ר' דוב יהודה  לבקשה 
שוחט (ע"ה) ובירך את ילדיו בהנחת ידיו הק' על 
ראשו – אך התנה זאת בתנאי שלא יספר על כך!...

כשהברכה מתמהמהת 
מלהתממש

(אגרות-קודש  תשי"א  אלול  בט'  הרבי  כתב  כך 
לאם  ב'תרגום-חופשי')  כאן   – תסז  עמ'  ד'  כרך 

אודות בריאות בנה:
כפי שכבר אמרתי לה בהזדמנות, הרי כיון שהרבי 
בוודאי  הנה  בריא,  יהיה  שבנה  ברכתו  העניק  חותני 

יקיים את דברו. זו רק שאלה של זמן.
אמנם, אין ספק שקשה להמתין, אך כאשר חזקים 
בשני  מסייע  הדבר  תתקיים,  שהברכה  בבטחון 
אופנים: בינתיים הרבה יותר קל להמתין עד שרואים 
זאת בפועל, וככל שיחזק הבטחון, מתממשת הבטחת 

הצדיק.

יותר  עוד  חזקה  בבטחון,  חזקה  שתהי'  מקוה  הנני 
שבקרוב  בטחוני  את  מחזק  גם  וזה  עתה  עד  מאשר 
יותר  ועוד  טוב  יותר  הרבה  בנה  מצב  שיפור  תיווכח 

טוב בכל המובנים...
ושוב חוזר הרבי על קביעתו בי"ח שבט תשי"ב 

(שם כרך ה' עמ' רכח – אף זה ב'תרגום-חופשי'):
ברצוני לחזור על דבריי כמה פעמים – שזהו ודאי 
רק  זו  תתקיים,  ודאי  עולם  יסוד  צדיק  של  שהברכה 

שאלה של זמן... ויהיה לכם הרבה נחת מבנכם.
שההמתנה  מהעובדה  מתעלם  אינו  הרבי 

להתממשותה של הברכה היא קשה:
עד  בכך,  להאריך  ומיותר  מאליו  ממובן  יותר  זה 
הקרבה  המאושרת  לשעה  לחכות  קשה  שזה  כמה 
אך  שי',  היחיד  הבן  שזהו  ואם  לאב  ובפרט  ובאה, 
שהוא  יתברך  בבורא  בבטחון  חזקים  להיות  עליהם 
הבעל-כוח האמיתי ורופא כל בשר ומפליא לעשות, 
המתאים  בזמן  רפואתו  ישלח  הוא  ברוך  הוא  ובטח 
והיא ובעלה שי' יזכירו בשמחה את התקופה בה הוא 

סבל.
והרבי חוזר וקובע:

הלב  מעומק  באיחול  מכתבי  את  מסיים  הנני 
במהרה,  תתקיים  אדמו"ר  כ"ק  חותני  של  שברכתו 

והיא ובעלה שיחיו יודיעו בבריאות על כך בהקדם.

ברכות ו'מופתים'
את  הרבי  אמר  תשט"ו  בראשית  פרשת  בשבת 

הדברים המדהימים הבאים:
וכיון שיש צורך עתה בענין המופתים... הנה בכוח 

זה הנני מכריז ואומר:
כל אלה שצריכים להפקד בבנים – יפקדו בשנה זו 
בזרעא חייא וקיימא, ויקראו שמם על שם כ"ק מו"ח 

אדמו"ר, או בשמו של ה'צמח צדק'.
פרנסה  עבור  לברכה  הזקוקים  אלה  כל  כן  וכמו 
אחד  לכל  ויומשך  בהרחבה,  פרנסה  להם  שתהיה   –

ואחת כל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.
טרם דבריו אלו סיפר הרבי ברבים ”כמה ענינים 
99- עמודים  יג  כרך  מנחם  (תורת  מופתים"  של 

:(101
ישנו יהודי עסקן ציבורי, שכ"ק מו"ח אדמו"ר קירבו 
(אע"פ שלא כל פעם הי' מציית לדברי הרבי...), ופעל 

על ידו כמה ענינים.
פני  נראים  ההסתלקות,  לאחרי  עכשיו,  אמנם, 
כ"ק  בהיות  נראים  שהיו  מכמו  אחר  באופן  הדברים 
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עם  מאורע  אירע  ובמילא,  דין.  בעלמא  אדמו"ר  מו"ח 
של  עניניו  עבור  למסרו  שצריך  כסף   – כסף  סכום 
הרבי, אך רצונו של יהודי הנ"ל שהכסף יועבר למטרה 

אחרת.
 – ("ַאהין")  לשם  יועבר  שהכסף  לפועל:  ובנוגע 
הרבי לא מניח; ואילו עבור עניניו של הרבי ("ַאהער") 

– אינו מוכן ליתן, וכך הולך הכסף ונרקב.
 – מופתים  של  ענינים  כמה  הרבי  הראה  זה  בענין 
האחרת  למטרה  מגיע  לא  שהכסף  העובדה  שכן, 
("ַאהין") אינה בדרך הטבע, ואין זה אלא מפני שהכסף 
שייך לכאן ("ַאהער"), לעניניו של הרבי. ואעפ"כ, הוא 

עדיין בשלו ("ער הַאלט זיך נָאך ּבַא זיינס")...
וברחמים,  בחסד  היא  הרבי  של  הנהגתו  אמנם, 
וממתין  עומד  והרבי  מהכסף,  חלק  עדיין  נשאר  ולכן 

שיעשה תשובה.
ש"סיפור"  העולם  טבע  בידעי  זאת  מספר  הנני   –
הולך ומתפרסם (ואילו ענין של תורה – לאו דוקא...), 
שייכים  שאליו  הנ"ל  ליהודי  גם  הדברים  יגיעו  וכך 

הדברים.
ועובדה נוספת - באברך שדברתי עמו אודות ענין 

הזקן, שלאחרי הנישואין יגדל את זקנו, 
- לאברך זה יש שייכות ל"תומכי תמימים" ולתורת 
החסידות, קורה לפעמים שהוא מאריך בתפילת שבת 
עד השעה השלישית, ועושה קידוש כמנהג רוסלַאנד 
וכו'; חבל איפוא שיחסר אצלו הענין של גידול הזקן – 

ולא היה מוכן להבטיח שיעשה כן.
והנה, לאחרונה אירעו כמה עניינים שבגללם נעשה 
סבור  היה  ומכל-מקום  הפרנסה,  בענין  קושי  אצלו 
שזהו ענין טבעי. ואז אירע עוד מאורע – שהיה עסק 

מסויים שבו הצליחו כולם, חוץ ממנו!
הדבר  צריך   – גלויים  מופתים  מראים  כאשר  ובכן, 

להביא לידי התעוררות בנוגע לפועל!

”וכן הנני שולח לך ברכה זו"
צעיר  לנער  הרבי  כותב  תשי"א  כסלו  בי"ט 

(’אגרות-קודש' כרך ד עמ' פח):
בעונג קראתי מכתבך אשר בו אתה מודיע שלומד 

הנך חומש ורש"י וגמרא בבא מציעא.
מורי וחמי אדונינו מורינו ורבינו... היה תמיד מברך 
בברכה,  מהם  רצון  שבע  הי'  אשר  הנערים  אלו  את 
הנני  וכן  ולמדנים.  חסידים  שמים  יראי  ויהיו  שיגדלו 
חסיד  שמים  ירא  ותהי'  שתגדל  זו,  ברכה  לך  שולח 
ולמדן. וזה תלוי במידה גדולה ברצונך אתה, שתתפלל 
בכל יום מתוך הסידור, ושתלמד בשקידה ותקיים את 

המצוות אשר אתה מחויב בהן.
תודיעני מזמן לזמן על אודות למודיך. 

בברכה שתצליח בלמודיך.
בכ"ב  שנכתבה  באיגרתו  הרבי  ציין  השאר  בין 

מרחשון תשי"א (אגרות-קודש כרך ד' עמ' מו):
ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הצליחה לו...

בחור מתלמידי תומכי-תמימים שהגיע לחצרות-
חידוש- לרבי  שיגר  תנש"א  תשרי  לחודש  קודשנו 

לכמה  ברכה  וביקש  שבת  מסכת  על  שלו  תורה 
עניינים, נענה על-ידי הרבי:

באורייתא  חילי'  וירבה  ח[ן],  ות[שואת]  נת[קבל] 
וכו', ויכתב ויחתם לשנה טובה ומתוקה, ואין טוב אלא 
דבריאות  שנה  ובמילא  כלל  מניעות  בלי  ותהי'  תורה, 

בגוף ג[גם] כ[ן] וכו', אזכיר עה"צ.
בשבת פרשת עקב תשכ"ז, כשהרבי דיבר אודות 
החיוב המיוחד בהשליחות דהפצת המעיינות חוצה 
לאלו שהתחילו בזה, שעליהם להמשיך ולגמור את 
העבודה הוא התבטא בין השאר (תורת מנחם כרך 

נו"ן עמ' 302):
מורי-וחמי  מכב'-קדושת  ברכות  שביקשו  גם  ומה 
שצריכים  בוודאי  הרי   – הברכות  ונתקיימו  אדמו"ר, 
את  ארוז  אז   – מהרבי  נהנית  כו';  בעניניו  להתעסק 
 – לאו  ואם  שליחותו!...  למלא  בעצמך  וסע  חפציך 

השב את הברכות...

”רואה ברכת ה' במוחש"
משפחתה  מצב  על  התאוננה  השליחות  כשאחת 

– כתב הרבי:
בשמחה  להיות  וצריך  גדולה  הצלחה   – היתה  הרי 

גדולה!
ומה  כותבת,  שהיא  כפי  במוחש  ה'  ברכת  רואה 

בקשתה בזה? 
בדיקת המזוזות והתפילין אזכיר על הציון.

מדוע לא השיב הרבי?
כשיהודי מרוסיה שאל את הרבי מדוע לא נענה 
על מכתבו, בו כותב שברצונו לעזוב עם משפחתו 

את רוסיה – ענה הרבי בשנת תש"נ:
אזכיר  ישמרם,  וה'  שאת  ביתר  שם  יברכם  ה'  כי 

עה"צ.
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הבעש"ט  של  יום-ההולדת  הוא  אלול  בחודש 
[בשנת נח"ת] ושל רבנו הזקן [בשנת קה"ת] – נהגו 
בכמה מקומות ובפרט בבתי-כנסיות חב"ד לעשות 
אותו יום התוועדות, בסיפורי מעשי צדיקים, חיזוק 
בפרט,  ואהבת-ישראל  בכלל  החסידים  בדרכי 
וקבלת החלטות בקביעות עיתים ללימוד התורה - 

הנגלה והנסתר9.
החשבון-צדק הוא במיוחד בהי"ב ימים אחרונים 
שכל  החודש,  סוף  עד  אלול  מח"י  אלול,  דחודש 
יום מהי"ב ימים הוא כנגד חודש אחד מי"ב חודשי 
כנגד   – אלול  (ח"י  לחודש  יום  לחודש  יום  השנה, 
מרחשוון,  חודש  כנגד   – אלול  י"ט  תשרי,  חודש 

וכו')10.
כשהיה  אלול  בח"י  בקביעות  מתוועד  היה  הרבי 
חל ביום השבת, ובשנים תשי"א, תשי"ב, תשכ"ב גם 
כשחל בימות החול. משנת תשל"א ואילך התוועד 
היה  אלו  בהתוועדויות  ושנה.  שנה  בכל  זה  ביום 

הרבי אומר שיחות ומאמר דא"ח11.
חתן  היה  לא  (אם  הרבי  בו  שהתפלל  במניין 
(וראה  זה12  ביום  תחנון  אומרים  היו  וכיו"ב), 

לרבותינו  רק  לא  ומקדם)  מאז  לא  (אם  לפני-כן  הרבה  ידוע 
פנימית  הילולא  ”יום  זה  יום  היה  שאצלם  שלפניו,  נשיאינו 
בסוד אתכסיא", כאמור בס' המנהגים עמ' 101 מרשימת כ"ק 
חב"ד  לחסידי  רק  ולא  לחסידים,  גם  אלא  מהוריי"צ,  אדמו"ר 

(כדאיתא בליקוטי-דיבורים ח"א עמ' 64 ובכ"מ). וע"ע.
9) ספר-השיחות תש"ג עמ' 177, 179. ספר-השיחות תשמ"ח 

ח"ב עמ' 634 הערה 8.
10) ליקוטי-שיחות כרך כד עמ' 518.

אוצר  וראה  קודש',  ו'שיחות  ה'התוועדויות'  רשימת  ע"פ   (11
מנהגי חב"ד, אלול-תשרי, עמ' כא.

12) בשנת תשמ"ט נשאל הרבי בדבר אמירת תחנון בח"י אלול, 
והשיב בכתב: "בעניינים התלויים ברגש – אין לשאול, כיוון שזו 
הוכחה שאין רגש" ('אוצר מנהגי חב"ד' שם, עמ' כב. והעיר שם, 
קריאת  בעקבות  רק  שנוצר  מוטעה  לרגש  הכוונה  אין  שכמובן 

המענה האמור).

בהערה).
כ"ק אדמו"ר מהורש"ב וכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ – 
נ"ע – היו אומרים 'גוט יום טוב!' [=חג שמח] בח"י 
אלול13. פעם סיים הרבי את שיחת ח"י אלול: "כ"ק 
יום  'גוט  אלול:  בח"י  פעם14  אמר  אדמו"ר  מו"ח 

טוב!' ". ואמר בעצמו: 'גוט יום טוב!'15.

והנה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב הורה לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שלא 
בתרגום   .140 עמ'  תש"ג  (ספר-השיחות  זה  ביום  תחנון  לומר 
ללה"ק עמ' קמד), אבל זו במפורש "הוראה ליחיד" ולא לרבים. 
וראה אודות ההנהגה בפועל אצל הרבי ב'אוצר מנהגי חב"ד' שם. 
המסופר שם, שפעמים רבות היכה הרבי ב'סלח לנו', אף שהיה 
חתן ובשל כך לא אמרו תחנון (וי"א שאף אמר 'צדקתך' בשבת 
שטעמו מפני שההכאה  ח"י אלול למרות שהיה אז חתן), ייתכן 
תחנון)  (אמירת  במצב  ולא  בתאריך  תלויה  'צדקתך')  (וכש"כ 
בפועל, על-דרך ההוראה (אג"ק ח"כ עמ' קנז) להכות ב'סלח לנו' 
אע"פ שמתפלל במניין של חסידי פולין וכדומה שאין אומרים בו 
רק  "תלוי  שהדבר  כיוון  כמנהגנו*,  שלא  השקיעה,  לאחר  תחנון 
שהרבי  וי"א  לאחרי-זה".  שיהיה  מה  לא  לנו,  סלח  אמירת  בזמן 
לא מנע אמירת תחנון כיוון שלא רצה לקבוע לרבים מנהג בזה 
מתוך  יבואו  שהדברים  אלא  למטה',  'מלמעלה  בדרך  מצידו, 
הרגש של הציבור, כלשון המענה. וע"ע (ראה 'התקשרות' גיליון 

תמא עמ' 15 ואילך).
______________________

*) ע' שו"ע אדמוה"ז סי' קלא ס"ד ובכף-החיים שם ס"ק נא. 
היתה  לא  ולכן  אחר-כך,  מייד  ערבית  שם  התפללו  למעשה, 
אפשרות לומר תחנון אז. תודה להרב לוי-יצחק שי' ראסקין, 

דומו"צ דקהילת חב"ד בלונדון.
_________________________

13) ספר-המנהגים עמ' 102.
ב'התוועדויות'  (נסמן  תש"ה  תש"ג,  תש"ב,  בשנים   (14

שבהערה הבאה).
'תורת-מנחם – התוועדויות' (ו) תשי"ב ח"ג עמ' 173. ולהעיר  (15
מסה"ש תש"ג עמ' 142 שאמר ע"ז כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ "חייב 

אדם לומר בלשון רבו".
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הלכות ומנהגי חב"ד
יום שישי
ט"ו באלול

בשנת  תמימים'  'תומכי  ישיבת  התייסדות  יום 
תרנ"ז.

שבת-קודש פרשת תבוא1
ט"ז באלול

שחרית: מנהג הקוראים בתורה להגביה את קולם 
בפסוק 'השקיפה' שבסיום 'שני'2.

 – ומעצמו  הבעל-קורא,  עולה  'שישי'  לעליית 
בלא קריאה בשמו – ומברך לפניה ולאחריה3. לאחר 

מכן מברכים אותו בשמו כרגיל4.

ועד  תבוא'),  ’כי  שראיתי (ולא  החומשים  בכל  נקראת  1) ”כך 
(ליקוטי- בהתחלתם"  זו  דפרשה  נשיאינו  רבותינו  לדרושי 
שיחות, כרך יט, עמ' 611 בהערה למכתב כללי. ושם עמ' 244
בהערה 8: ”כ"ה בטאו"ח סו"ס תכח. וברמב"ם ”סדר תפלות" 
עמ'  כד  כרך  להלן  גם  מופיע  כ"ז  ואכ"מ".  תבא"  כי  ”והיה   –
ברמב"ם  כאן  שהכוונה  לומר  ניתן  שלא  למודעי,  וזאת   .641
כתב  כבר  זאת  כי  לשמה,  ולא  הפרשה  להתחלת  (רק)  היא 
בהל'  המופיעות  הפרשיות  בשמות  השינוי  על  כהסבר  הרבי 
את  הרמב"ם  מציין  כן  שבו  תפלות'  ’סדר  מול  יג,  ר"פ  תפלה 
שם הפרשה – ראה בליקוטי-שיחות, כרך ה, עמ' 57, בשוה"ג 

הראשון להערה 1).
2) לוח כולל-חב"ד.

3) היום-יום ח"י אלול. ספר-המנהגים עמ' 31. לוח כולל-חב"ד. 
וראה שערי-אפרים שער ז סעיף כג, ’אוצר מנהגי חב"ד' אלול-

תשרי, עמ' יט, וש"נ.
4) לפי המורגל בהרבה ממנייני אנ"ש לברך כל עולה לתורה 
ב'מי שבירך' (”כי כמדומני בליובאוויטש לא נהגו כן" – אג"ק 
לא  היתה  האמירה  ששלילת  משמע,  ומזה  שכז.  עמ'  ב,  כרך 
רק כדי שלא לבטל מזמנו של הרבי. וראה בזה ב'התקשרות' 
הרבי:  כתב  שם  אגב,   .(2 הערה  השבוע'  ב'לוח  תקי"ב,  גיליון 
”נוסח... היותר מדוייק שראיתי, הוא בסידור תורה-אור", וגם 
לתקן  יש  תשמ"ז,  ברוקלין  ד"צ  שלפניי,  בדפוס  לפחות  שם, 
תוקן  וכן  כבמחזור-השלם.  לכבוד...",  לתורה  שעלה  ”בעבור 
בארה"ק  קה"ת  הוצאת  של  ה''  ’תהילת  בסידורי  לאחרונה 

(תש"ס ואילך).

באופן  (אך  קולם  את  להנמיך  הקוראים  מנהג 
וחוזרים  התוכחה,  בקריאת  ישמע)  שהציבור 
ומגביהים קולם ב"אלה דברי הברית" סיום 'שישי'5.

במנחה6 – פרקי-אבות, פרקים ג-ד7.

יום שני
ח"י באלול

השמונה-עשר  יום  אשר  נתפרסם8  אשר  מעת 

מנוח  ה"ר  בשם  ה"ז  תפילה  מהל'  פי"ג  כסף-משנה  ראה   (5
”דבירושלמי סוף פ' בני העיר גרסינן כמנהגנו לקרות הקללות 
בגמגום, אבל של ’משנה תורה' אין צריך לגמגם". אך למעשה 
קוראים שתיהן בקול נמוך, כמ"ש בקיצור-שו"ע סי' עח ס"ד 
ובכף-החיים סי' תכח ס"ק לח. אם כי בשער-הכוונות ובפע"ח 
הובא שהאר"י עלה וקרא את התוכחה בפיו ובקול רם כמנהג 
ורבותיהם  החסידים  ולכל  לרבותינו  ס"ל  (ואולי  ספרד  חכמי 
שלו  זו  שהנהגה  כאן,  כאמור  נהגו  ובזה  קבלה  ע"פ  הנוהגים 
האמצעי  אדמו"ר  לשון  וע"ד  ולדורות,  לרבים  הוראה  אינה 
באלול.  יז  היום-יום,  קללות",  נשמעות  אין  קורא,  ”כשאבא 
בעצמו).  הזקן  אדמו"ר  בזה  נהג  איך  לדעת  ניתן  אם  ומעניין 
וראה שו"ת מנחת-אלעזר ח"א סי' סו ד"ה ובפרט, ובספר ’בין 

פסח לשבועות' פ"ד, סעיפים נא-נה, וש"נ.
ניצבים,  בפרשת  וחמישי,  ושני  במנחה  שבת  בקריאת   (6
כדי  (כט,כח),  הזאת"  ”התורה  עד  השלישי  בעליית  מאריכים 

לסיים בדבר טוב.
7) בקשר ל'כל ישראל...' ו'רבי חנניה...' אם צריך לאומרם על 
מוגה,  (בלתי  תשמ"א  תצא  ש"פ  בשיחת   – בנפרד  פרק  כל 
הנחה בלה"ק סכ"א) הביא הרבי ראיה מהנהוג בזה, לומר זאת 
רק פעם אחת [ראה גם בקובץ ’אהלי ליובאוויטש' סיוון-תמוז 
תשנ"ה עמ' 35 בשם הרה"ק מהרי"ן בן כ"ק אדמו"ר הצמח-
מוגהות  בשיחות  בזה  רבים  דיונים  היו  מכן  לאחר  צדק]. 
הועלו  ואף  תנש"א,  שנת  עד  השנים  במשך  ובלתי-מוגהות 
וגם  סופית,  מסקנא  ללא  הפרקים,  בין  שונים  חילוקים  בהם 
הדיון האחרון בספר-השיחות תנש"א ח"ב עמ' 797 מסתיים 
השבוע'  ב'לוח  נדפסה  מלאה  (סקירה  בזה"  ובירור  ב"וצ"ע 

בגיליון תקכ"ח, הערה 17).
8) ובמקום אחר כתב הרבי: ”שנים רבות היה עניין ח"י אלול 
ועניין ג' דסליחות בהעלם, ועכשיו ניתנה רשות לגלות" (אג"ק 
העניינים  לפרטי  הפירסום  החל  לכאורה  תלב).  עמ'  ח"א 
היה  שהתאריך  אף  ה'ש"ת,  אלול  ח"י  מ(שיחת)  החל  בזה 

לוחהשבוע
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להתפלל לה'
מבני  לאחד  ברכה  ביקש  מצרפת  כשמישהו 

משפחתו השיב הרבי בז' ניסן תנש"א:
כשר  חגהפ[סח]   – לכולם  להשם  להתפלל  כפשוט 

ושמח אזכיר עה"צ.

והרי שכינה במערב...
חובותיו  על  שכתב  לשליח  נוספת  בהזדמנות 
סימן  הרבי  הצדדים.  מכל  עליו  סוגרים  והנושים 
תיבת ”מכל" וציין לצידה: ?! והוסיף: ”והרי שכינה 

במערב ותפלתו בכ[ל] [יום] למקום השכינה"...

”שתוספות מרובה על 
העיקר"

רבים שאיחלו לרבי איחולים אישיים נענו כך:
וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו 

מרובה על העיקר.
בי"ג ניסן תנש"א כתב הרבי למשורר ר' צבי מאיר 
מיוחד  שיר  על  יאיר")  ”צבי  (המכונה  שטיינמץ 

לרגל י"א ניסן:
ומתעלה  ומבורר  כשמצורף  וביחוד   – המברך  וכל 
במאמר  ח[יים]  א[לקים]  בד[ברי]  וכפי[רושו]  בשיר 
בברכותיו  מתברך   – וכו'  עולים  השיר  בעלי  כל  חז"ל 

של הקב"ה המרובות על העיקר אזכיר ע[ל] הצ[יון].

”וכבר קבלו ברכות וכו' וכו'"
בארץ- השנתי  חב"ד  ובנות  נשי  כינוס  לקראת 
נתפרסמו  (הדברים  הרבי  כתב  תנש"א  הקודש 

ב'כפר חב"ד' גליון 487 ע' 29):
הגיעני בסמיכות לשבת-קודש נחמו – ט"ו במנחם-
הברכות,  מקור  מהשם  וכו',  וכו'  קבלו  וכבר  אב, 
דכל-הנזכר-לעיל  רבה  מהצלחה  ותבשרנה-טוב 

ותשואת-חן מראש.

”שיקויימו כל הברכות"
בהזדמנות כתב הרבי לאחד בשנת תש"נ:

[על  עה"צ  שאזכיר  לו  לומר  צריכים  פעמים  כמה 
הציון] שלדעתו יהי' זה ברכה?

הרבי  כתב  שנה  אותה  של  תשובה  ימי  בעשרת 
לאחד:

נת[קבל] ות[שואות] ח[ן] (ובפרט התמונות) ויה[י] 
הנאספים  כל  שברכו   – הברכות  כל  שיקויימו  ר[צון] 

שי'
והרי הזמ[ן] ג[רמא] – עש[רת י[מי] ת[שובה]:

דרשו הוי' בהמצאו.
אזכיר ע[ל] הצ[יון].

ברכה קשורה עם נחת רוח
כרך  מנחם'  (’תורת  תשל"ב  פורים  בהתוועדות 
תלמידי  מבין  אלו  כי  הרבי  ציין   (340 עמ'  סז 
לבקשת  (”בנוגע  ברכתו  את  שיבקשו  הישיבות 
ברכה") יתבקשו להביא פתק מהנהלת הישיבה בה 
הם לומדים אודות מצבם בלימוד התורה (התמדה 
ושקידה הן בנוגע ללימוד הנגלה הן בנוגע ללימוד 

החסידות).
הרבי הסביר זאת בהרחבה ובין השאר אמר:

א) הכלי לברכה הוא ענין התורה, שעל זה נאמר 
(תהילים קטז, יג) ”כוס ישועות אשא".

חס-ושלום  ברכה  למנוע  שייך  לא  בוודאי  ב) 
לה  אין  שברכה  מכיון  אבל  שיהיה,  איזה  מיהודי 
שהעצה  רוח [הרי  נחת  עם  קשורה  וברכה  שיעור, 

היא שהמתברך יגרום נחת-רוח להמברך].
הרי  המברך –  מצד  שבדבר  הצורך  על  ונוסף  ג) 
בימינו  רוב,  על-פי  כי:  המתברך,  מצד  גם  הוא  כן 
שמכניס  ”ממוצע",  ”שליח",  רק  הוא  המברך  אלו, 
בזו ומוציא בזו, ויש צורך להבטיח שהכלי לקבלת 
טפחים  מעשרה  למטה  שתומשך  (ובאופן  הברכה 
ברוחניות  ובכללות,  הדרושים,  הענינים  בכל 
ובגשמיות גם יחד) תהיה כלי רחבה – על-ידי עניני 
הן  ים"  מני  ורחבה  מדה  מארץ  ש"ארוכה  התורה 
כשמדובר  ובמיוחד  והשגה  בהבנה  והן  בבקיאות 
באלה הנמצאים באהלה של תורה בכלל, ובמיוחד 

בחורי-ישיבה.

כשיכולים להעניק 
ברכה – מעניקים...

אפשרות  כשיש  המחבר",  ”ממוצע  אלא  אינני  אני 
שהמשכת הברכה תעבור דרכי... כשמבקשים ברכה, 
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הנה כשיכולים ליתן, אזי נותנים...
וישב  ש"פ  בהתוועדות  שנאמרו  דברים  מתוך 
(שבת חנוכה) תש"ל (’תורת מנחם' כרך נח עמ' 415

הערה 120).
היה מי שאמר – התבטא אז הרבי – שיעסוק בזה 
(ומוסיף  קראון-הייטס]  שכונת  בטובת  [התעסקות 
מבקש  אבל  לאש...)  ולקפוץ  נפשו  למסור  שמוכן 
יש  לראש")  כל (”לכל  קודם  הנה  תחילה ”ברכה" – 
צורך בדבר ממשי שעליו תחול הברכה (כדברי הט"ז 
תע"ר),  סימן  ריש  אורח-חיים  חנוכה  הלכות  בריש 
ואילו כאן, לא עושים מאומה, ורק מבקשים ברכה... 
יש  לראש")  (”לכל  כל  קודם  ברכות,  לבקש  יש  מה 

לפעול!...
ביום שמחת-תורה תשכ"ה (’תורת מנחם' כרך מא 

עמ' 153) איחל הרבי ברכה ארוכה:

מודגש  שבו  שמחת-תורה  ביום  שבעמדנו  ויהי-רצון 
ביותר הענין ד"מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" 
הכלי  שזהו  ישראל,  של  באחדותם  יותר  עוד  יתווסף   –
ענין   – הוא  שכללותה  הקב"ה,  של  ברכותיו  להמשכת 

ברכת הגשמים.
רוחניים,  לענינים  בנוגע  ברכה  המשכת   – תחילה 
הלימוד  שיהיה  התורה,  מלימוד  החל  השמים",  ”למטר 
באותה  הפחות  לכל   – אומנותו"  ”תורתו  של  באופן 
על  שעה שקובע ללימוד התורה (שמתפשטת ופועלת 
בבד"  לא ”בד  הוא  שהלימוד  גם  כולל  כולו)..  היום  כל 
בנוגע  ומהברכה  חברים"...  ”דיבוק  של  באופן  אלא 
ללימוד התורה – נמשכת ברכה גם בנוגע לכל הענינים 
הגשמיים... החל מגשמיים כפשוטם... ובפשיטות – שנה 
טובה ומבורכת בכל המצטרך לכל אחד ואחת מישראל 

מנפש ועד בשר, ושניהם גם יחד.

20

ממעייני החסידות

פרשת כי תבוא
את ה' האמרת (כו,יז)

לשון הפרשה והבדלה... לשון תפארת, 
כמו יתאמרו כל פועלי אוון (רש"י)

לשון הפרשה והבדלה – מצד עצם מציאותו וטבעו 
אין יהודי שייך כלל לרע, הוא מובדל ומופרש מכל 

עניין של חטא ועוון.
לשון תפארת – גם אם חטא ופגם ועבר את הדרך, 
עצמו  החטא  את  ולהפוך  בתשובה  לשוב  בכוחו 
וכנרמז  לזכיות.  יהפכו  שהזדונות  ושבח,  לתפארת 

בפסוק שרש"י מביא: ”יתאמרו כל פועלי אוון".

(ליקוטי שיחות כרך ט, עמ' 173)

הסכת ושמע ישראל, היום הזה 
נהיית לעם (כז,ט)

שופר,  תקיעת  למצוות  רומז   – ושמע"  ”הסכת 
דמיושב,  תקיעות   – ”הסכת"  שופר".  קול  ”לשמוע 

”ושמע" – תקיעות דמעומד.
ובכל  תתק"א,  עולה  ושמע"  ”הסכת  (וסימנך: 
המאה קולות יש תת"ק טרומיטין (שכן שיעור כל קול 
הוא תשע טרומיטין), והתקיעה האחרונה דתקיעות 
טרומיט  לחשב  צריכים  אם-כן  גדולה,  היא  דמיושב 

נוסף – סך הכול תתק"א).
”זה  כמאמר  ראש-השנה,  על  קאי   – הזה"  ”היום 

היום תחילת מעשיך".
”נהיית לעם" – ככתוב (ניצבים כט) ”אתם ניצבים 
היום... למען הקים אותך היום לו לעם", שכידוע קאי 

על ראש-השנה.

(לקוטי לוי יצחק לזוהר חלק ב, עמ' שפח)

ובאו עליך כל הברכות האלה 
והשיגוך (כח,ב)

המשכת  היינו   – האלה"  הברכות  כל  עליך  ”ובאו 
הברכה   – ”והשיגוך"  האצילות.  בעולם  הברכה 

נמשכת ויורדת עד לעולם הזה.
עלינו',  ’ברך  ’רפאנו',  יום  בכל  מבקשים  אנו  לכן 

וכיוצא בזה, אף שדינו של כל אדם כבר נפסק בראש-
והברכה  הרפואה  נמשכות  בראש-השנה  כי  השנה, 
מעשיו  (לפי  יום  בכל  נידון  ואדם  האצילות,  בעולם 
אליו  זה  חסד  שירד  הוא  ראוי  אם  יום)  אותו  של 

בעולם הזה.

(אור התורה דברים עמ' תתרפט)

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא 
עליך (כח,י)

רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין 
שבראש (מנחות לה)

כמניין   ,(366) שס"ו  בגימטרייה  הגדול"  ”אליעזר 
”שם הוי'".

(לקוטי לוי יצחק לזוהר חלק א, עמ' סח)

פרשת התוכחה
היה  לא  אחת  פעם  בעל-קורא.  היה  הזקן  אדמו"ר 
הרבי בביתו בשבת פרשת תבוא, ושמע בנו, אדמו"ר 
קריאת  את  הבר-מצווה),  לפני  אז  (שהיה  האמצעי 
התורה מפי אחר. שמיעת הקללות שבפרשת התוכחה 
גרמה לנער עגמת-נפש וכאב-לב עד שהיה ספק אם 

יוכל לצום ביום-הכיפורים.
קוראים  שנה  בכל  הרי   – הרבי  של  בנו  את  שאלו 
כשאבא  הנער:  ענה  השנה?  נשתנה  ומה  זו,  פרשה 

קורא, לא שומעים קללות.

(היום יום יז באלול)

פרשת התוכחה
הקליפה,  כנגד  מכוונות  זו  שבפרשה  הקללות 
האלות  כל  את  אלוקיך  ה'  ”ונתן  ל)  (ניצבים  ככתוב 
מקללם  הכתוב  שונאיך".  ועל  אויביך  על  האלה 
שיאבדו וייכרתו לגמרי, דבר שיתקיים לעתיד לבוא, 
מן  אעביר  הטומאה  רוח  ”ואת  יג)  (זכריה  ככתוב 

הארץ".

(אור התורה דברים תתרצד)



יום שישי, ט"ו אלול

לאחרי תפילת שחרית לא הכריז הגבאי על מנחה, 
רצופים)  ימים  (שלושה  היום  גם  שהרבי  מובן  והיה 
ב-12:50.  לאוהל  נסע  הרבי  ואכן  לאוהל.  נוסע 
לילדים  צדקה  מטבעות  חילק  למכונית  שנכנס  לפני 
להרב  מהמכונית  לשלום  בידו  ונופף  שם,  שעמדו 
משה ירוסלבסקי יו"ר ומנהל הכנסת אורחים שהגיע 

הבוקר.
הרבי חזר מהאוהל בשעה 18:20 לערך, נשאר כ-2

דקות במכוניתו ונכנס לחדרו.
לאחר קבלת שבת, כשהיה בדרך לחדרו, הניף את 
ידו בתנועת עידוד לעבר יהודי שעמד בצד. הלה לא 
הבין מה פשר תנועה זו והושיט את ידו לרבי, והרבי 

הושיט ידו ולחצה, ונכנס לחדרו.

שבת פרשת כי תבוא

ולאחר  להתוועדות,  הרבי  נכנס   13:30 בשעה 
שערכה  הראשונה  השיחה  באמירת  החל  הקידוש 
היא  זו  ששיחה  (אומרים  כשעתיים   – רב  זמן  הפעם 

מהארוכות ביותר).

עידודים מיוחדים
דובר על גודל מעלתה של שבת זו בהתאם לידוע 
שכל שבת מברכת את ימי השבוע הבא. וכל העניינים 
זו  ובשבת  בשבת.  מתעלים  החולף  השבוע  של 
 – האחרון  בשבוע  שחלו  המיוחדים  הימים  מתעלים 
יום   – אלול  י"ג  הרש"ב,  הרבי  חתונת  יום  אלול,  י"א 
חתונת הרבי הריי"ץ, ט"ו אלול יום התייסדות ישיבת 
תומכי תמימים, וכמו כן, השבת מברכת את יום ח"י 
אלול שיחול בימים הסמוכים לשבת, הוא יום הולדת 
שח"י  דורנו  נשיא  וכפתגם  הגדולים.  המאורות  שני 

אלול מוסיף חיות בעבודה דחודש אלול.
בסיום השיחה הקהל החל לנגן ”מהרה ישמע" וכו', 

השיחה  את  לעכל  והחל  ’המום'  היה  שעוד  והקהל 
עד  חלישות,  במעט  בתחילה  שר  והמלאה  הארוכה 
שהרבי החל לעודד בידו, והקהל התעורר ביתר שאת 

ועוז.
בשיחה השנייה דובר שיש להוסיף בלימוד פנימיות 
ובמיוחד  דורנו.  נשיא  של  במאמרים  ובפרט  התורה, 
תשמח"  ”שמח  כמו  לחתונתו  השייכים  דרושים   –
תרנ"ז, או שאר מאמרים דוגמתם כמו ”דרושי חתונה" 

תרנ"ב, שנאמרו בקשר לחתונה שהייתה בבית הרב.
ספר  זה  שישי  ביום  הגיע  פרטית  שבהשגחה  ציין 
האמצעי,  מהרבי  מאמרים  ובו  הכורך  מבית  חדש 
השייך  עניין  התבאר  שבספר  הראשון  ובמאמר 
וספר  בעניין  ללימוד  מיוחדת  ומעלה   – לחתונה 
חדש, כפי שרואים שבטבע האדם שיש לזה חשיבות 

מיוחדת.
בסיום השיחה השנייה החל הקהל לנגן ניגון שמח 
ובאמצע החל הרבי במחיאות כפים חזקות, ואחר כך 
המבוגרים  האורחים  אחד  זמן.  במשך  ידו  את  הניף 
כן  מיוחדים.  עידודים  לקבל  זכה  הבימה  על  שישב 
הביט למקומו של הר' י' נימוטין וחיוך נסוך על פניו 
אמר  אח"כ  הלה  בראשו.  רצון  שביעות  אי  בתנועות 
זו   (אין  פנים  במאור  לו  ענה  והרבי  ’לחיים',  לרבי 
הפעם הראשונה בה הרבי מסתכל לעברו ומעודדו). 
הקהל המשיך לנגן ניגון זה במשך זמן רב, ומידי פעם 

עודד הרבי בידו.
שהכניסו  אלו  את  הרבי  הזמין  השלישית  בשיחה 
בקבוקי משקה שיעלו ויזמינו את כל הנוכחים ומהם 

יראו וכן יעשו.
לחלוקה,  הבקבוקים  את  העמיד  הריל"ג  המזכיר 
כ-15 במספר. רוב האנשים לקחו את המשקה עבור 
התוועדויות בקשר לח"י אלול. בסיום החלוקה החל 
המשיך.  והקהל  ברכה',  לכם  ’והריקותי  לנגון  הרבי 
לאחר סיום ההתוועדות בשעה 17:10 התפללו מנחה, 

והרבי התיישב ללמוד פרקי אבות, פרקים ג-ד.

/ יומן מתוך גיליון 'בית חיינו' תשמ"ט

"מהרה ישמע" בח"י אלול
"הימים המיוחדים שבחודש אלול: י"א אלול, י"ג אלול, 

ט"ו אלול וח"י אלול, מתברכים כולם משבת זו"
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ישמיע כל תהילתו
ביאורי חסידות על פרק התהילים של הרבי

לקבל שלל מענייני העולם
לבוש   - מבגד  מדרש;  בית   - יפה  מבית  צדקה;  מצוות  עושים  מהדולר 

לשבת ויום-טוב; מאכל ערב - נותנים אותו לעניים...

”ָשׂׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶת ְּכמֹוֵצא ָשָׁלל ָרב". (קיט, קסב)

נאמר בגמרא (מגילה טז, ב): ”ששון זו מילה. וכן הוא 
אומר ’שש אנכי על אמרתך'".

במצוות  א)  דברים:  שני  מסיקים  אנו  הגמרא  מדברי 
כמו  היא  מילה  מצוות  ב)  מיוחדת.  שמחה  ישנה  מילה 

נטילת שלל רב משונא.
ומיהו  מילה,  במצוות  השמחה  גודל  מהו  לבאר,  ויש 

השונא שממנו נוטלים שלל רב על-ידי מצוות מילה?
ח"ג  נבוכים  (מורה  הרמב"ם  מדברי  יובנו  הדברים 
פל"ג ופמ"ט) שמצוות המילה מחלישה אצל הנימול את 

תאוות עולם הזה.
”עולם הקליפות" המלא בתענוגים ותאוות הוא השונא 
הגדול ביותר של יהודי. כאשר יהודי מחליש את תאוות 
אותם  ומנצל  העולם  תענוגי  את  שנוטל  ועד  העולם, 
לקדושה – הוא נוטל שלל רב מהשונא, ומהטוב ביותר, 

ונותנו לקדושה. לכן היהודי שמח שמחה גדולה.
בעניין זה קיים חילוק בין המילה כפי שהיא בישראל 

למילה אצל הגויים (להבדיל):
על  נוסף  בלבד;  וכאב  צער  פועלת  גוי  אצל  המילה 
את  ממנו  שנוטלים  כך  על  מצטער  הוא  המיידי,  הכאב 
גדול.  צער  לו  מסב  והדבר  העולם,  ותאוות  תענוגי 
פעולת המילה מתבצעת בלית ברירה, כדי לחסוך סכנה 

וצער גדול עוד יותר בהמשך, בבחינת ’הרע במיעוטו'.
אצל יהודי, לעומת זאת, המילה גורמת לשמחה וששון 
– ”שש אנכי"! ההיבדלות מתענוגי העולם מהווה אצלו 
התענוג  אינה  יהודי  של  מהותו  שפנימיות  כיון  שמחה, 
העולם  באלקות:  התענוג  להבדיל,  אלא,  הזה,  מהעולם 
שלל  ונטילת  ”שונאך",  הוא  הרי  ”חמור"   – חומר  הזה, 

מהשונא פועלת אצל יהודי שמחה גדולה ביותר.
וביתר פירוט:

עניינה של מצות מילה הוא ”בריתי בבשרכם לברית 
עולם" (לך לך יז, יג) שיהודי יתנהג כרצונו של הקב"ה 
לאחר  גם  אלא  למעלה,  נמצאת  נשמתו  כאשר  רק  לא 

ירידתה לגוף בנפש הבהמית בעולם הגשמי והחומרי. 
והגוף  הנשמה  כאשר  רק  לא  כיהודי  להתנהג  עליו 
נמצאים בבית המקדש בקודש הקודשים, אלא גם בצאתם 
ואפילו  הבית,  בהר  מועד,  אוהל  בחצר  מועד,  לאוהל 
בחוץ לארץ בזמן הגלות, במעמד ומצב של חושך. וכל 
ממש,  כפשוטו  העמים",  מכל  המעט  ש"אתם  אפילו  זה 
רק  לא  ומועט  חלוש  הוא  אמותיו  ד'  בתוך  שאפילו  עד 
לגבי הגשמת העולם, אלא גם לגבי הגשמת גופו ונפשו 
שצריכה  אלקית  נפש  רק  יש  כולם  וכנגד  הבהמית, 

להילחם בהם למלא את רצונו של הקב"ה.
תתנתק  האלקית  שהנפש  באופן  לא  הוא  והסדר 
מהגוף ונפש הבהמית והעולם, שכן באופן כזה לא יהיה 
עם  תתקשר  שהנשמה  הקב"ה  של  רצונו  רב":  ”שלל 
וחלקו  הגוף  עם  תתקשר  הבהמית  ונפש  הבהמית,  נפש 
בעולם, ושם תהיה הנהגתו באופן ש"בכל דרכיך דעהו" 
הקליפות  עולם  והחומרי,  הגשמי  העולם  שענייני   –
שלא  בלבד  לא  בו,  גוברים  שהרשעים  אחרא  והסטרא 

מזיקים לו אלא הוא עושה מהם ”שלל רב":
בית  צדקה;  מצוות  ממנו  עושה   – דולר  שנמצא  היכן 
 – יפה  בגד  ישיבה;  או  בית-מדרש  ממנו  עושה   – יפה 
נותנו   – ערב  מאכל  ויום-טוב;  שבת  בגדי  ממנו  עושה 
שעל-ידי-זה  הקב"ה,  של  ה"אורחים"  שהם  לעניים 
מתעלים ענייני העולם לקדושה, שזהו עניין ”שלל רב".

אצל יושבי אוהל שאינם עסוקים בענייני העולם ישנו 
”שלל" בצרכי האדם ההכרחיים כמו אכילה ושתיה, אך 
אין זה ”שלל רב". בעלי עסק שעוסקים עם בריות שאינם 
במעמדם,  הם  דעהו",  דרכיך  ד"בכל  מהעניין  יודעים 
מנהלים את המלחמה בין הקדושה להיפך קדושה, כדי 
נוטל  הוא  כך  לה'.  המקדש  בית  העולם  מכל  לעשות 

”שלל רב" מצד דלעומת זה, לצד הקדושה.
לכן, הברית מביאה שמחה ”כמוצא שלל רב", כי על 
ידה מקשרים את העולם עם הקב"ה – ”בריתי בבשרכם 

לברית עולם".
(תורת מנחם תשמ"ה ח"ד עמוד 2378-2385)
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מקום שבעלי 
תשובה עומדים

בשאלה מי נעלה יותר, בעלי התשובה או הצדיקים, הרמב"ם ותורת 
החסידות מצדדים בבעלי התשובה • אבל מסתבר שהדברים תלויים 
במחלוקת קדמונים, המסתעפת לפרטים רבים הדורשים ליבון ויישוב 
• הרבי דוחה ביאורים שונים לדברי הרמב"ם, ומחדש כי דבריו תלויים 
בזוהר הקדוש • סוגיה מרתקת מתורת רבינו, מעובדת בידי מערכת 

'התקשרות'

מחלוקת:  מובאת  ב)  (לד,  ברכות  במסכת  בגמרא 
שכרם של מי גדול יותר - צדיקים גמורים או בעלי 

תשובה:
כל  יוחנן:  רבי  אמר  אבא  בר  חייא  רבי  "ואמר 
הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל 
(רק  זולתך'  אלקים  ראתה  לא  'עין  גמורים  צדיקים 

הקב"ה יודע גודל שכרם, ולא נגלה לשום נביא).
שבעלי  מקום  דאמר...:  אבהו  דרבי  "ופליגא 

תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדים".
במדרגה  עומדים  תשובה  בעלי  אבהו  רבי  לפי 
בר  חייא  רבי  לפי  ואילו  מצדיקים,  יותר  גבוהה 
אבא בשם רבי יוחנן צדיקים גמורים נעלים מבעלי 

תשובה.
תש"ט  נפשי'  בשלום  'פדה  ד"ה  במאמר  והנה 
מובא  בהמשך)  (ראה  בדא"ח  מקומות  בכמה  וכן 
תשובה  שבעלי  במקום  אשר  הדעה  בפשיטות 
והרי  לעמוד.  יכולים  אין  גמורים  צדיקים  עומדים 
הרמב"ם  אף  בגמרא.  במחלוקת  שנויים  הדברים 
אבהו,  רבי  כשיטת  פוסק  ד)  ז,  (פרק  תשובה  בהלכות 

וזה לשונו:
מרוחק  שהוא  תשובה  בעל  אדם  ידמה  "ואל 
ממעלת הצדיקים מפני העוונות שעשה – אין הדבר 
לא  כאילו  הבורא  לפני  הוא  ונחמד  אהוב  אלא  כן 
 – מאד  הרבה  ששכרו  אלא  עוד  ולא  מעולם,  חטא 
שהרי ָטעם ַטעם חטא ופרש ממנו, וכבש יצרו. אמרו 

צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  מקום  חכמים: 
מעלתם  גדולה  כלומר,  בו,  לעמוד  יכולים  גמורים 
ממעלת אלו שלא חטאו מעולם – מפני שהם כובשים 

יצרם יותר מהם".
להכריע  הרמב"ם  ראה  מה  המפרשים,  שואלים 
דווקא כשיטת רבי אבהו, הלוא רבי יוחנן חולק עליו 
וישנו כלל בש"ס שאין הלכה כתלמיד במקום הרב, 
ורבי אבהו היה תלמידו של רבי יוחנן. כיצד, אפוא, 

פסק כדעת התלמיד?
תירוצים  כמה  הנ"ל)  (במאמר  בהערה  מביא  הרבי 
את  מביא  ולאחריהם  אותם,  ודוחה  בעניין  שנאמרו 

חידושו בעניין.

תירוץ א' – הלכה מול אגדה
ולא  הלכה  בענייני  נאמרו  הש"ס  פסקי  כללי 
לפסוק  הרמב"ם  יכול  ובענייננו,  אגדה.  בענייני 
אגדה  בענייני  כי  הרב,  במקום  התלמיד  כשיטת 

עסקינן.
אנו  מקומות  בכמה  א)  קשים:  שהדברים  אלא 
האגדות  בענייני  גם  נוהגים  הש"ס  שכללי  מוצאים 
נאמר  אם  גם  ב)  לב).  ה'  כללי  חמד  שדי  (ראה  שבש"ס 
שהכלל האמור קיים רק בחלק ההלכה שבש"ס ולא 
ענייני  בין  לחלק  שיש  נותנת  הדעת  האגדה,  בחלק 
הלכה לבין ענייני אגדה במקרים בהם הכלל נקבע 

סוגיותבתורת רבינו
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עתלדעת
נערך על־ידי הרב אברהם שמואל בוקיעט

יסוד ישיבת 'תומכי תמימים'

תמימים',  'תומכי  ישיבת  את  מייסד  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק 
לסדר  א'  ביום  זה  היה  יחד.  וחסידות  נגלה  לימוד  ישולבו  בה 
"השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך ישראל" - במהלך סעודת 
אבותינו  בעיר  מוהריי"צ -  אדמו"ר  כ"ק  בנו  של  ברכות"  "שבע 

רבותינו הקדושים, ליובאוויטש.
(אג"ק מוהריי"צ ח"י ע' שסה)

יסוד  על  חשבתי   – מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  אמר   – שנים  עשר 
כך  בגלל  פעמים  הרבה  בקרתי  אלו  שנים  ובמשך  זו,  ישיבה 
על ציוני אהלי הקודש של אבי, הרבי מהר"ש, ושל סבי, הרבי 

ה"צמח צדק".

התיסדות הישיבה אינה בשביל התורה בלבד - תורה אינה חסרה 
אור"; שילמדו  היא "להאיר  הכוונה  הרבה ישיבות -  ישנן  ב"ה, 
נגלה ושילמדו חסידות בשילוב הדוק, שיהיה במה ללכת בשוק.

הישיבה שהנני מייסד בעזרתו יתברך היום, משאלי מאתו יתברך 
ויתעלה, אשר יאציל עלי' רוח של יראת שמים, רוח של עבודה 
ופועל, רוח של נועם המדות, רוח של קבלת עול מלכות שמים.
(ימי חב"ד ע' 249)

קה"תתרנ"ז

יום הולדת מורנו ר' ישראל בעש"ט

יום הולדת מורנו רבי ישראל כ"ק הבעל שם טוב להוריו הרה"ק רבי אליעזר והרבנית שרה, יום ב' פ' שוש אשיש, 
בעיירה אקופ. 

(ספר התולדות הבעל שם טוב ח"א ע' 28)

אביו היה בן מאה שנה ואמו היתה בת צ'. פעם גילו לו בחלום שיקדש את עצמו, כי יוולד לו בן שיאיר את ישראל, 
והתקדש ונולד הבעל שם טוב.

(כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) ע' תכד) 

סימן השנה שנולד בה הבעש"ט הוא "נחת": א) היינו שמביא נחת לקב"ה מכל יהודי, אף מאנשים פשוטים. ב) נייחא 
לעליונים ונייחא לתחתונים. 

(תולדות הבעש"ט ע' 28)

ט"ו 
אלול

ח"י 
אלול

נח"ת

יום הולדת כ"ק אדמו"ר הזקן

ברוך  ר'  להרה"ק  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  הולדת  יום 
פ'  ד'  ביום  פוזנר,  אברהם)  הר'  (בת  רבקה  ומרת 
ברוסיה  קטנה  (עיירה  ליוזנא  בעיר  אורי,  קומי 
בשם  נקרא  וויטבעסק).  לעיר  הסמוכה  הלבנה, 

"שניאור זלמן" על שם סבו, אביו של ר' ברוך.
(ראה אג"ק אדמו"ר חי"ח ע' רפב)

באותו יום, ח"י אלול תק"ה, כשחזר הבעל שם טוב 
מרומם  רוח  במצב  היה  טהרה,  במקוה  מטבילתו 
אחד  אף  אך  התלמידים.  כל  את  שהפליא  ושמח, 
לא העיז לשאול על פשר השמחה. מורנו הבעש"ט 
התפלל לפני העמוד וכולם התפלאו על ניגוני החג 
כך  על  התפלאו   ובמיוחד  התפלל.  בהם  השמחים 
שהבעש"ט לא אמר תחנון באותו יום. אחרי התפלה 
הזמין הבעש"ט את תלמידיו לסעודת מצווה, והיה 

בשמחה גדולה. בתוך הסעודה אמר: 
"ביום רביעי נתלו המאורות. ביום רביעי זה לסדר 
שתאיר  לעולם  חדשה  נשמה  ירדה  אורי,  קומי 
לו  ותהיה  והחסידות,  הנגלית  בתורה  העולם  את 
מסירות נפש על דרך החסידות ותצליח עד ביאת 

המשיח". 
(ליקוטי דיבורים ח"ג ע' 962)
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האישה ספק מקודשת בלבד, הרי ישנו כלל שהמטעה 
מכפי  גבוה  ערך  בעל  בדבר  אישה  לשבח  (המקדש 
נאמר  אם  ואף  מקודשת?  אינה  עליו)  שהצהיר 
שגדלה מעלת בעלי תשובה על מעלת הצדיקים, סוף 
תשובה,  בעל  ולא  גמור  צדיק  שהוא  אמר  הרי  סוף 
אם  גם  בנוסף,  מבוטלים!  להיות  צריכים  והקידושין 
זה  כל  הרי  צדיקים,  על  תשובה  בעלי  מעלת  גדלה 
לעניין שכר ועונש, אבל בטבע האדם גדולה מעלת 
חטא  לא  הצדיק  שהרי  תשובה,  בעל  על  הצדיק 

מעולם ואילו בעל תשובה סורו רע! 
מתוקף השאלות האלו מכריח הרבי שצדיק גמור 
המובא כאן היינו בשם המושאל (כלומר, אחד שבני 
לדין  בדומה  וכדומה),  'צדיק'  אותו  מכנים  עירו 
לעשיר  הכוונה  שאין  עשיר,  שהוא  מנת  על  המקדש 
עירו  שבני  למי  אלא  חרסום  בן  אליעזר  רבי  כמו 

מגדירים אותו כעשיר.
לדעת  הגמרא  מדברי  כלל  הוכחה  אין  זה,  לפי 
על  צדיקים  מעלת  שגדלה  ייתכן  עדיין  כי  הרמב"ם, 
בעלי תשובה, והא דבקידושין אמרינן שהמקדש על 
מנת שאני צדיק ספק מקודשת, זהו כיוון שלא מדובר 

שם על מהותו של צדיק, אלא בשם המושאל.

תירוץ ה' – דברי 
הזוהר הקדוש

עיקרון ידוע בכללי הש"ס (ראה אנציקלופדיה תלמודית ט, 
רנ)  גורס שבמקרי מחלוקת בין תלמוד בבלי לתלמוד 

ירושלמי או למדרשים, ההלכה כתלמוד בבלי.
נתון  הוא  בבלי  בתלמוד  כשהנידון  קיים  זה  כלל 
מחלוקת  ישנה  אם  אך  ספק,  או  מחלוקת  ללא  ברור 
בתוך דברי הבבלי וגם בתוך דברי הירושלמי הולכים 
אחר הדעה הברורה יותר (עיין ביד מלאכי כלל צ"ד שהביא כן 

מכסף משנה הל' תרומות ה, כה. ש"ך יו"ד ריש סימן מה)

בעלי  של  מעלתם  ששאלת  מכיוון  ובענייננו: 
תשובה או צדיקים מוטלת בתלמוד בבלי במחלוקת, 
כדעת  ובפשיטות  בבירור  הובאה  הזוהר  בספר  אך 

רבי אבהו, לכן פוסק הרמב"ם כשיטתו!
[וראה בשדי חמד סוף מערכת כללי הרמב"ם אם 

יש להביא מקור לדברי הרמב"ם מספר הזוהר.
היה  שהרמב"ם  שידוע   (768 עמ'  (ח"ג  לקו"ש  וראה 
מהזוהר,  מקורם  בספריו  עניינים  והרבה  מקובל 
רשימות  (ראה  בזה  דנו  ספרים  ובכמה  כו'.  קבלה 
מגדל  ד)  (ה,  מזוזה  להל'  משנה  כסף  מו"נ  על  הצ"צ 

פענח  צפנת  וראה  ועוד.  ה),  (ה,  תשובה  להלכות  עוז 
לרמב"ם הלכות עבודה זרה (יב, ו): "פחות מד' הטעם 
ד'  דא"ק  לפאה  דיש  קבלי  בספרי  דמבואר  משום 

שערות עיין בספר מפתח העולמות. עיין שם".]
דתשובה,  מאריהון  אינון  "זכאין  הזוהר:  לשון  וזה 
קריבין  חדא  ברגעא  חדא  ביומא  חדא  שעתא  דהא 
אפילו  הכי  הוי  דלא  מה  קודשא-בריך-הוא,  לגבי 
קודשא-בריך-הוא  גבי  דאתקרבו  גמורים  לצדיקים 

בכמה שנים" (ח"א קכט, ב. וראה לט, א.).
צדיקים  אפילו  סלקין  דתיובתא  דמריהון  "אתר 
דתב  כיון  כך  ובגין  תמן.  למיקם  יכלין  לא  גמורים 
מיד"  ודאי  ליה  מקבל  הוא  אבריך  קודש  בתיובתא 

(ח"ב קו, א).

תירוץ ו' – ביאור השל"ה
חתי"ן) ההי"ן  מרז"ל  על  א.  ל"ו,  גדול  בית  חלק  (בהקדמת  השל"ה 
מחדש חידוש גדול: רבי יוחנן ורבי אבהו לא חלוקים 
צדיק  נפרד:  עניין  על  מדבר  אחד  וכל  כלל,  ביניהם 
גמור עדיף על בעל תשובה כשהוא שב מיראה, ובעל 
מאהבה  שב  כשהוא  גמור  מצדיק  עדיף  התשובה 
חילוק  שיש  לכך  מכוון  'ופליגא',  הגמרא,  (ולשון 

מהותי וכל אחד מדבר על עניין בפני עצמו).
שמובא  מה  וכן  הרמב"ם,  דעת  מובנת  זה  פי  על 
בספרי חסידות בפשיטות, שבעלי תשובה גדולים על 
הפחותה  במעלתו  מדבר  אינו  הרמב"ם  כי  צדיקים, 
של הבעל תשובה אלא שהוא "אהוב ונחמד הוא לפני 

הבורא כאלו לא חטא מעולם". 
התשובה',  ב'אגרת  מפורשים  הדברים  בדא"ח 
שמעלת בעל תשובה על צדיק היא בתשובה עילאה 
(פרק ח.) וזו לשונו: "ומעלת בעלי תשובה על צדיקים 

חיי  פ'  הקדוש  בזוהר  שכתוב  כמו  היא  בזה  גמורים 
יתיר  דליבא  ברעותא  עלייהו  משכי  דאינון  שרה 
מושכים  שהם   = למלכא"  לאתקרבא  סגי  ובחילא 
עליהם ברצון הלב יותר ובכוח רב להתקרב למלך), 
וכן מוכח בתניא (פרק ז. ושם: "תשובה גדולה כל-כך 
שזדונות נעשו לו כזכיות ממש שהיא תשובה מאהבה 
מעומקא דליבא באהבה רבה וחשיקה... ולזאת צמאה 
כמאמרם  הצדיקים  נפשות  מצמאון  עז  ביתר  נפשו 

ז"ל במקום שבעלי תשובה עומדים כו'").

(מעובד ומפוענח מתוך: הוספות לליקוטי שיחות חלק י"ד 
עמוד 361. נדפס בספר המאמרים תש"ט ע' 183)
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לא מצד סברה הגיונית אלא במקרה שבו ניתן לפתור 
המחלוקת,  בעלי  של  זהותם  לפי  המחלוקת  את 
ָּבעניין  הספציפית  שמומחיותו  דעה  בעל  וכשישנו 
שהולכים  הכלל  אומר  עליו  החולק  מחברו  גדולה 
ענייני  בין  החילוק  מובן  אלו  מעין  במקרים  כדעתו. 

הלכה לאגדה.
וכשמואל  באיסורי  כרב  ש'הלכה  הכלל  [לדוגמה: 
בדיני' נקבע – "לפי שידעו ששמואל היה רגיל תמיד 
לעומקן  ויורד  בהן  מדקדק  היה  ולכן  דינין  לפסוק 
ומשכיל על כל דבר אמת. וכן רב היה רגיל לדקדק 
הוראותיו  על  סמכו  לכך  והיתר,  איסור  בהוראת 

לעניני איסור והיתר" – לשון הר"ש ב"ק פ"ד ס"ד).]
שאין  הכלל  כמו  מחייבם,  שהשכל  בכללים  אבל 
הגיונית  סברה  שהיא  הרב  במקום  כתלמיד  הלכה 
משובחת  הרב  שדעת  ההנחה  על  המבוססת 
מהתלמיד, אין היגיון לחלק בין ענייני הלכה ואגדה. 
בין  בהלכה  בין  תקפה  הכלל  מאחורי  הסיבה  שכן, 

באגדה, ובשני המקרים נלך כדעת הרב. 
ובענייננו, כיצד נקט הרמב"ם כשיטת התלמיד ולא 

כשיטת הרב?
אגדה,  ענייני  על  חל  אינו  שהכלל  נאמר  אם  ואף 
שהלכה  בפשיטות  להניח  לרמב"ם  מניין  עיון  צריך 

כרבי אבהו ולא כרבי יוחנן?

תירוץ ב' – חשיבות 
הדעה השנייה

ישנו כלל (של הרס"ג. מובא בעין זוכר [יעיר אוזן] לחיד"א ו, כא)
שבכל מקום בו מביאה הגמרא דעה מסוימת ולאחריה 
דעה שחולקת על קודמתה, תוך שהיא מקדימה את 
חולקת  השנייה  שהדעה  המציין  "ופליגא"  הביטוי 
על הדעה הראשונה, משמע, שהדעה הראשונה היא 

המרכזית ועליה הדעה השנייה מבקשת.
מציינת  יוחנן  רבי  דעת  שהובאה  לאחר  ובעניינו, 
רבי  שדעת  משמע,  אבהו".  דרבי  "ופליגא  הגמרא 

אבהו היא העיקר, ולכן פסק הרמב"ם כמוהו.
תירוץ זה צריך עיון: "מלבד דצריך בושש ליישב 
להחיל  קשה  עצמה  זו  בסוגיה  הרי  הש"ס",  בכל  זה 
שם:  נאמר  שכן  הרמב"ם,  לשיטת  הזה  הכלל  את 
"אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים 
לעולם  אבל  המשיח,  לימות  אלא  נתנבאו  לא  כולם 
הבא – 'עין לא ראתה אלקים זולתך'. ופליגא דשמואל 
אלא  המשיח  לימות  הזה  העולם  בין  אין  דאמר... 

בהלכות  הרמב"ם  והנה  בלבד".  מלכויות  שעבוד 
ששמואל  זו  הראשונה,  כדעה  פוסק  ז)  (ח,  תשובה 
חולק עליה, ושהגמרא מקדימה לה "ופליגא". מוכח 

שהרמב"ם לא סובר ככלל האמור.
ועוד: דעת נטרונאי גאון (גנזי קדם ד, כז. וראה אוצה"ג שבת 
שהלכה  היא  ד'פליגא'  בכלל  ע' 74)  רה"ג  בס'  הובא  שנא.  ס' 

כדעה הראשונה דווקא, היפך דעת החיד"א.

תירוץ ג' – דעת רבי 
שמעון חסידא

מתרץ  תשובה)  בהלכות  הרמב"ם  (על  שמח'  ה'אור 
בגמרא  חסידא  שמעון  רבי  כדעת  פסק  שהרמב"ם 
גדולה  תשובה  בעלי  שמעלת  שסובר  ב),  (י,  סוטה 
אות  לו  והוסיפו  זכה  "יוסף  הצדיקים:  ממעלת 
שמים  שם  שקדש  יהודה,  הקב"ה...  של  משמו  אחת 
בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה. וזה 

מפני שהיה בעל תשובה, ועדיף על צדיק".
מצביע  חסידא  שמעון  רבי  הלוא  דבריו:  וקשים 
מפורשות על סיבת מעלתו של יהודה על יוסף, והיא 
שקידש  יוסף  לעומת  בפרהסיה  שמים  שם  שקידש 
שם שמים בסתר בלבד. אך מעלתו לא באה מהיותו 
בעל תשובה. ואם סיבת זכותו היא מפני שהיה בעל 

תשובה, מה נוגע אם היה בסתר או בגלוי?
ונהפוך הוא; ישנו 'תנא דמסייע' לחולקים על רבי 
שמעלת  שאמר  חלפתא  בן  שמעון  רבי  והוא  אבהו, 
הצדיקים גדולה על בעלי תשובה (קהלת רבה פ"א, ט): "כל 
הזה,  בעולם  הנביאים  שראו  ונחמות  וברכות  טובות 
חטא  טעם  טעם  שלא  מי  אבל  ראו.  תשובה  לבעלי 

מימיו – 'עין לא ראתה וגו''.

תירוץ ד' – בכלל מאתיים מנה
לאחר זמן נשאל הרבי מדוע לא הביא בהערתו את 
דברי  להלן  הרמב"ם.  לדברי  הרוגצ'ובי  של  מקורו 

הרוגצ'ובי ודחייתו של הרבי.
הגאון הרגצ'ובי מביא מקור לדברי הרמב"ם על פי 
הגמרא בקידושין (מט, ב) שהמקדש על מנת שאני צדיק 
גמור – מקודשת, שמא עשה תשובה. מכך שהאישה 
מקודשת זו ראיה שבעל תשובה גדול מצדיק ובכלל 

מאתים מנה.
תמיה  כי  העתקתיו  ראייתו ("ולא  את  דוחה  הרבי 
מדוע  הגמרא  על  קשה  לכאורה  דבריו  לפי  בעיני"): 


