
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 שופטים • ו' אלול ה'תשפ"ב

א'תס"ד

הלכות,  שיחות • אגרות • פניני חסידות לפרשת־השבוע •
ותאריכי  יומנים   • זמנים   • ניצוצות   • מנהגים וטעמיהם 

חב"ד • שניים מקרא ואחד תרגום 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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אור וחום ההתקשרות

מספר הרה"ח ר' טוביה שי' בלוי: בשנת תשל"ג הייתי אצל הרבי. בפתק שכתבתי לרבי ביחידות ייחלתי במשאלת לב 
שכל אחד מבני משפחתי יזכו לבוא אל הרבי. הרבי התייחס לעניין ואמר:

"מה שכתבתם בקשר למשפחה שתהיה כאן – הרי השנה הבאה תהיה שנת הקהל. יהיה זה דבר נכון שכולם יבואו הנה 
לחודש תשרי, שאז יכול כל אחד לקבל [לקלוט] לפי אופנו אם בדרך פנימי אם בדרך מקיף מהעניינים שמסביב".

ואכן בחודש תשרי הבא, בשנת תשל"ד, הגעתי יחד עם כל המשפחה. נכנסתי עם אשתי ליחידות לרבי והרבי אמר בין 
השאר:

"הרי דובר בשיחה שחיוב מצוות הקהל הוא בכך שמגיעים אליו [= הכוונה אל המלך], ולכן אתן לכם סיוע והשתתפות 
בהוצאות הנסיעה".

(גיליון כפ"ח מס' 718)

4 > דבר מלכות • 8 > משיח וגאולה • 9 > ניצוצי רבי • 12 > ממעייני החסידות
 • 14 > יומן מבית חיינו • 18 > עת לדעת • 19 > הזמן גרמא • 20 > פרקי אבות • 21 > 

אוצרות דור ודור • 22 > לוח השבוע  • 23 > שניים מקרא ואחד תרגום 

זמני השבוע

זמני הדלקת הנרות וצאת השבת

תאריך

זמןעלות השחר

ציצית 
ותפילין

זריחת 
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סוף
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שקיעת 
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צאת 
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לפנינו מענה על פעולה טובה בעניין של 
צדקה, שניתן בימים של שלהי חודש אלול:

משנ"ת  וע"פ  כהנ"ל.  על  חמה]  תודה   =] ת"ח  ת"ח 
בכ"מ בתוה"ק [= ועל פי מה שנתבאר בכמה מקומות בתורתנו 
למעלה,  רוח]  הנחת   =] הנח"ר  גודל  מובן   – הקדושה] 
ומחר  בשדה  עתה שהותו  שהמלך מסיים  ובמיוחד 
נעשה  ובמילא   – העירה"  ד"בלכתו  במצב  יהיה 
[= הרי  נאמר "ה"ה  שעליהם  הם  מי  הכל]  סה"כ [= סך 

הם] הולכים אחריו",

ויה"ר שכאו"א [= ויהי רצון שכל אחד ואחד] ימשיכו בכהנ"ל (קו הצדקה) וכן בתורה (כמשנ"ת) [= כמו שנתבאר] בהנמשל 
בלקו"ת [= בלקוטי תורה] ויוסיפו ומתוך שמחה וט"ל [= וטוב לבב] ויכויחלשנטומ"ת [= ויכתבו ויחתמו לשנה טוב ומתוקה]

אזכיר עה"צ [= על הציון]

מהשדה אל העירהכתב והמכתב 

שיעור ללימוד היומי ברמב"ם מורה 
ו' באלול ה'תשפ"ב – י"ג באלול ה'תשפ"ב

שופטים | עבודה ששייכת לכל אחד

משמרות,  לכ"ד  התחלקה  המקדש  בבית  העבודה 
שלהם היה זמן קבוע לבוא לעבוד בבית המקדש.

לבוא  יכול  שלו  המשמר  אינו  שזהו  כוהן  אמנם, 
בגלל  שכן  חובתו,  או  נדבתו  קרבנות  בעצמו  ולהקריב 
לבית  ולבוא  ענייניו  כל  את  לעזוב  והשתדלותו  רצונו 
קרבן לה', זיכתה אותו התורה שיוכל  המקדש ולהקריב 
המשמר  אינו  שזהו  אפילו  הקרבן  את  בעצמו  להקריב 

שלו.
הוא  יכול  המקדש  לבית  שבבואו  אלא  בלבד,  זו  ולא 
גם להשתתף בעבודה דשאר קרבנות שבאים באותו הזמן 
כוהני  ישנם  (שהרי  בדבר  מחויב  שאינו  למרות  (ברגל). 
שזהו זמנם לעבוד בבית־המקדש), זיכתה אותו  המשמר 
שאר  של  הכוהנים  בעבודת  להשתתף  שיוכל  התורה 

המשמרות.

ביאור העניין בעבודת האדם:
הנשמה הרוחני,  עניינו  נחרב,  המקדש  שבית  למרות 

של בית המקדש – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" ישנו 
ונשמתו,  מגופו  עושה  שיהודי  על־ידי־זה  הזה.  בזמן  גם 

ביתו וד' אמותיו מקום ראוי להשראת השכינה.
ומזה מובן, שגם ענייני העבודה דבית־המקדש שייכים 
המקדש  בבית  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  בעבודתו 
אותו"  רוחו  "נדבה  שכאשר  ובנדון־דידן,  שלו,  הרוחני 
לעסוק בעבודה מסוימת, גם אם הייתה צריכה להיעשות 
על ידי אחר, ניתנת לו הזכות שיוכל לעבוד את העבודה 

הזו.

(תורת מנחם תשמ"ז ח"ד עמ' 320)

ַא חסידישע פרשה

ספר-המצוותפרק א' ליוםג' פרקים ליוםיום בחודשיום

הל' רוצח ושמירת נפש פרק הל' שבועות פרק ז-ט.ו' באלולו'
מל"ת רמח. רמט.יב.

מ"ע ז.פרק יג.פרק י-יב.ז' באלולש"ק

הל' נדרים.. בפרקים אלו. ח' באלולא'
פרק א-ג.

ראשית חכמה וגו'. ספר קנין 
והוא ספר שנים עשר.. הל' 

מכירה.. בפרקים אלו. פרק א.
מ"ע צד.

מ"ע צד.פרק ב.פרק ד-ו.ט' באלולב'

מל"ת קנז.פרק ג.פרק ז-ט.י' באלולג'

מ"ע צה.פרק ד.פרק י-יב.י"א באלולד'

פרק יג. הל' נזירות.. י"ב באלולה'
מ"ע צה. צב. מל"ת רט.פרק ה.בפרקים אלו. פרק א-ב.

מל"ת רב. רג. רד.פרק ו.פרק ג-ה.י"ג באלולו'
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דברמלכות

4

לחתור לעבודה
באופן פנימי

רש"י מפרש שהמילים "ידינו לא שפכו את הדם הזה" נאמרות על־ידי 
הזקנים, ואילו "כפר לעמך ישראל" נאמרות על־ידי הכוהנים – מדוע? • 
מאחר ש"ידינו לא שפכו את הדם הזה" וישראל נקיים מכל אשמה, מדוע 
אומרים "כפר לעמך ישראל"? האמנם מי שאינו אשם זקוק לכפרה?! • 

כאשר נמצאים במעמד נחות ש"לא נודע מי הכהו", ואין יודעים מה היא 
הסיבה לנפילה, העצה היא "עגלה ערופה" – קבלת עול שלמעלה מטעם

• משיחת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

א
הנקי  הדם  תבער  "ואתה  נאמר:  הפרשה  בסיום 
מקרבך כי תעשה הישר בעיני ה'", ומפרש רש"י: "מגיד 
זה  הרי  העגלה,  שנתערפה  אחר  ההורג  נמצא  שאם 

ייהרג, והוא הישר בעיני ה'".
וצריך להבין:

 – הוא  זה  בפסוק  לכאורה  הפשוט  הפירוש  א) 
בעניין  בפרשה  האמור  כל  על  קאי  ה'"  בעיני  ש"הישר 
לעשות,  הקדוש־ברוך־הוא  ציווה  שכך  עריפת העגלה, 
לחדש  לרש"י  ליה  ומנא  כו';  הנקי  הדם  שיתבער  כדי 
אחר  ההורג  הריגת  על  שקאי  מקרא  של  בפשוטו 

שנתערפה העגלה?
ב) מה הוא דיוק לשון רש"י: "מגיד שאם נמצא ההורג 
וכו'" – לכאורה היה רש"י יכול לכתוב פירושו גם ללא 

הקדמת תיבת "מגיד", כדרכו בריבוי מקומות?

ב
זה1:  שלפני  בפסוק  רש"י  בפירוש  להבין  צריך  גם 
ש"הכהנים  הדם",  וגו' ונכפר להם  לעמך ישראל  "כפר 

1. כא, ח.

אומרים כפר לעמך ישראל"; ומה שכתוב "ונכפר להם 
מבשרם  "הכתוב  אלא  הכוהנים,  מדברי  זה  אין  הדם", 
שמשעשו כן יכופר להם העוון" – דלכאורה אינו מובן:

בא  גו'"  ישראל  לעמך  "כפר  שהפסוק  כיוון  א) 
העיר,  זקני  על  דקאי  ואמרו",  "וענו  לפסוק2  בהמשך 
המשך  הוא  ישראל"  לעמך  ש"כפר  מסתבר לומר,  הרי 
ש"הכהנים אומרים  לרש"י  ומנא ליה  העיר,  דברי זקני 

כפר לעמך ישראל"?
ב) מה הוא הכרחו של רש"י ש"ונכפר להם הדם" אינו 
לעמך  "כפר  שאומרים  הכוהנים  של  דבריהם  המשך 

ישראל", אלא דברי הכתוב – "הכתוב מבשרם כו'"?
ולכאורה – אדרבה:

הכוהנים...  "ונגשו  בפסוק3  נאמר   – לכוהנים  בנוגע 
יהיה  פיהם  ועל  ולברך בשם ה'  לשרתו  כי בם בחר ה' 
כל ריב וכל נגע". ולכאורה, בשלמא מה שנאמר ש"על 
פיהם יהיה כל ריב וכל נגע" – הרי זה שייך לנוכחותם 
של הכוהנים במעמד עריפת העגלה; אבל מה שייך כאן 

העניין ד"לברך בשם ה'"?
ולכאורה היה אפשר לתרץ זאת – אם נפרש ש"ונכפר 
שנוסף  והיינו,  הכוהנים,  דברי  המשך  הוא  הדם"  להם 

2. שם, ז.
3. שם, ה.
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לכך שהתפללו וביקשו מהקדוש־ברוך־הוא "כפר לעמך 
(בהתאם  לישראל  ברכתם  את  גם  העניקו  ישראל", 

להם  שיתכפר  ה'")  בשם  הכוהנים "לברך  לעניינם של 
הדם.

הדם"  להם  ש"ונכפר  רש"י  פירוש  לפי  כן  שאין  מה 
אינו מדברי הכוהנים, אלא מדברי הכתוב – אינו מובן 

מה שייך כאן העניין ד"לברך בשם ה'", כנ"ל.
ג) גם צריך להבין: מהו הטעם שדברי רש"י ש"הכהנים 
פירושו  בהמשך  באים   – ישראל"  לעמך  כפר  אומרים 
על הפסוק4 "ידינו לא שפכו גו'", ולא על הפסוק "כפר 

לעמך ישראל" עצמו?

ג
ויש לומר הביאור בזה:

כלל  בשם  הם  גו'"  שפכו  לא  "ידינו  הזקנים  דברי 
ישראל, היינו, שכלל ישראל אינו אשם בהריגתו; אבל, 
כיוון שאומרים "ידינו לא שפכו גו'", הרי זה גם בנוגע 

לזקנים עצמם.
בית  שזקני  לב  על  עלתה  "וכי  רש"י:  שואל  זה  ועל 
ראינוהו  לא  ומבאר, "אלא   – הם?!"5  דמים  שופכי  דין 

ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לוויה".
ועל־פי־זה, כיוון שאף אחד (לא מהזקנים ולא מכלל 
ישראל) אינו אשם בהריגתו, אפילו לא בשוגג או באופן 

4. שם, ז.
ההלכה  מצד  גם  אלא  כו',  אנושיות  מצד  רק  לא  המופרך  דבר  הוא  שזה   .5
ש"אין מעמידין בכל הסנהדרין... זקן מופלג בשנים... מפני שיש בהם אכזריות" 

(רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ב הלכה ג).

של גרמא בלבד – אין הזקנים צריכים לומר "כפר לעמך 
ישראל", כיוון שלא עשו שום דבר בלתי־רצוי.

לעמך  כפר  אומרים  "הכוהנים  רש"י  אומר  ולכן 
יותר  נעלית  בדרגא  הם  שהכוהנים  דכיוון   – ישראל" 
מהזקנים, ומה גם שעניינם הוא לברך את ישראל, הרי 
ביותר  ומשתדלים  ישראל,  על  ביותר  מדקדקים  הם 
ומצב  במעמד  גם  ולכן,  הברכות,  לקבל  ראויים  שיהיו 
לעמך  "כפר  הכוהנים  אומרים  גו'",  שפכו  לא  ש"ידינו 
במדרגה  היו  שלא  הזקנים,  כן  שאין  (מה  גו'"  ישראל 
יושבים  שהיו  גם  ומה  הכוהנים,  כמו  כל־כך  נעלית 
בני  שאר  מכל  הבדלה  של  באופן  הגזית,  בלשכת 
של חטא  עניין  אצל בני ישראל  ראו  כך, שלא  ישראל, 

כו').
ישראל",  לעמך  "כפר  באמרם  גם  ואף־על־פי־כן, 
מדייקים לומר "ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל" – 
לא ב"עמך ישראל" גופא חס ושלום, דמאי קא־משמע־
כו'  נידחת  פינה  באיזו  ישראל",  עמך  "בקרב  אלא  לן, 

("ערגעץ וואּו פַארווָארפן").
אמנם, מה שנאמר "ונכפר להם הדם" – אין זה מדברי 
בני  על  ביותר  מדקדקים  שהכוהנים  דכיוון  הכוהנים, 
ישראל, הנה כשרואים שישנו עניין של "דם נקי", אינם 
יכולים לברכם כו'; ולכן מפרש רש"י ש"הכתוב מבשרם 

שמשעשו כן יכופר להם העוון".

ד
של  הדינים  פרטי  כל  נאמרו  שכבר  לאחרי  והנה, 
ופרטי  והכוהנים,  הזקנים  במעמד  העגלה  עריפת 
העוון"  להם  ש"יכופר  להבטחה  עד  שלהם,  האמירות 

לפעמים ישנו מעמד ומצב ש"לא נודע מי הכהו"; הוא מרגיש 
בעצמו שהוא חומרי ("ער איז פַארגרעבט"), אבל הוא לא 
יודע מה היא הסיבה שגרמה לכך, ועניין זה מורה על גודל 
הנפילה ביותר, עד כדי כך שאינו מרגיש סיבת הנפילה
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גו'",  תבער  "ואתה  הכתוב  מוסיף  מה  מובן:  אינו   –
שלכאורה הוא מיותר?!

[ואם משום מה שנאמר שזהו "הישר בעיני ה'" – הרי 
עניין זה היה יכול הכתוב לכלול בפסוקים שלפני זה].

ועניין זה מכריח את רש"י לפרש שבפסוק זה יש דבר 
חידוש, ולכן כותב רש"י "מגיד כו'", שזהו לשון שמורה 
חדש בנוגע  על דבר חידוש – שפסוק זה בא ללמד דין 
העגלה,  שנתערפה  אחר  ההורג  נמצא  "שאם  לההורג, 

הרי זה ייהרג".

ה
על־פי־זה אינו מובן: מה הוא הפירוש "ואתה  אולם, 
תבער הדם הנקי מקרבך" – הרי "הדם הנקי" הוא דמו 

של הנהרג, ומה שייך עניין זה להריגת ההורג?
גו'",  "כפר  בפסוק  בפירוש רש"י  הדיוק  על־פי  ויובן 
שגם בו נאמר הלשון "ואל תיתן דם נקי גו'", ואף־על־
כותב  הדם",  להם  "ונכפר  הפסוק  לסיום  בנוגע  פי־כן, 
בלשון  משתמש  ואינו  העוון",  להם  ש"יכופר  רש"י 
להון  "ויתכפר  התרגום:  בפירוש  (כמו  שבפסוק  "דם" 
רק  נתכפר  העגלה  עריפת  על דמא"), והיינו, שעל־ידי 

העוון שבשפיכת דם נקי של הנהרג.
תבער הדם  ועל־פי־זה מובנת הוספת הכתוב "ואתה 
הנקי גו'", "שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה, 
הרי זה ייהרג" – כי, נוסף על כפרת העוון, יש צורך גם 

לבער את ההורג ששפך דם נקי.

ו
ויש להוסיף בזה – על־פי פנימיות העניינים:

עבירה,  העובר  על  קאי  דמים  שפיכת  עניין  כללות 
כמבואר  גו'",  באדם  האדם  דם  "שופך  נאמר6  שעל־זה 
האדם  דם  שפיכת  עניין  שהוא  חסידות7  בדרושי 
אדם  על־ידי  טוב)  והיצר  האלוקית  (הנפש  דקדושה 

דבליעל (הנפש הבהמית והיצר הרע).
ובזה גופא ישנו מצב של "נופל בשדה" באופן ש"לא 

נודע מי הכהו":

6. נח ט, ו.
7. ליקוטי־תורה במדבר יג, ג.

לפעמים יודע האדם סיבת נפילתו – "מי הכהו", מצד 
תאווה או גאווה, ישות ומציאות כו', אבל לפעמים ישנו 
מעמד ומצב ש"לא נודע מי הכהו"; הוא מרגיש בעצמו 
שהוא חומרי ("ער איז פַארגרעבט"), אבל הוא לא יודע 
מה היא הסיבה שגרמה לכך, ועניין זה מורה על גודל 
הנפילה ביותר, עד כדי כך שאינו מרגיש סיבת הנפילה.

והעצה לזה היא: העניין של עגלה ערופה – עניין של 
החוקים8),  בין  ערופה  עגלה  שמונים  אלו  (לפי  חוקה 
שזה הוא  נפש,  ומסירת  הקבלת עול  שמורה על עניין 
בעריפת  גם  (ומרומז  דרגות  מחילוקי  שלמעלה  עניין 
אין  שבעורף  הצוואר, כיוון  מן  העגלה מן העורף, ולא 
עניין של התחלקות כו'9), ולכן הרי זה הלעומת־זה של 

הנפילה באופן ש"לא נודע מי הכהו".
ועל־ידי־זה באים למעמד ומצב ש"נמצא ההורג אחר 
שנתערפה העגלה" – שלאחרי שמזכך את עצמו על־ידי 
הנפילה  סיבת  את  למצוא  יוכל  אזי  העול,  קבלת  עניין 

("מי הכהו") ולתקנה כו'.
והעניין בזה:

יש מקום לחשוב שלאחרי שיש אצלו העבודה בעניין 
בכוחות  עבודה  שזוהי  הנפש,  ומסירות  העול  קבלת 
מקיפים, אזי נמצא כבר במעמד ומצב ש"טוב לך"10 ("ער 
לעבודה  אינו זקוק  ושוב  גוט'שינקער"...),  שוין ַא  איז 
כו',  לנפילה  פרטית  סיבה  (לחפש  הפנימיים  בכוחות 

גאווה וכיוצא בזה), שהרי "יש בכלל מאתיים מנה"11.
העבודה12 בקונטרס  כמבואר   – היא  האמת  אך 

הנפש  על  פועלת  אינה  המקיף  שבבחינת  שהעבודה 
הבהמית כו', אלא שעל ידה נעשה מוכשר ומסוגל יותר 

לעבודה של בירור וזיכוך הכוחות הפנימיים כו'.
שנתערפה  לאחרי  שגם  דידן,  בנידון  ועל־דרך־זה 
העגלה יש למצוא את ההורג, "והוא הישר בעיני ה'"13.

(משיחת שבת פרשת שופטים, ה'תשכ"ה. תורת מנחם חלק מ"ד עמ' 
274 ואילך. הנחת השומעים, בלתי מוגה)

עמ'  כד  חלק  ליקוטי־שיחות  וראה  חננאל.  רבינו  בפירוש  ב  סז,  יומא  ראה   .8
7־126.

(דרך  בסופו  בכתף  הארון  משא  מצוות  צדק  להצמח  המצוות  ספר  ראה   .9
מצוותיך מב, ב).

10. לשון הכתוב – פרשתנו יט, יג.
11. לשון חז"ל – בבא־קמא עד, א. בבא־בתרא מא, ב. ועוד.

12. פרק ה.
13. הערת המו"ל: חסר הסיום.
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סיכום

בסיום פרשתנו נאמר: "וענו ואמרו ידינו לא שפכו 
את הדם הזה ועינינו לא ראו. כפר לעמך ישראל, 
אשר פדית ה', ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל 
ונכפר להם הדם. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, 

כי תעשה הישר בעיני ה'". 

עלתה  וכי   – שפכו'  לא  "'ידינו  רש"י:  ובפירוש 
אלא  הם?!  דמים  שופכי  דין  בית  שזקני  לב  על 
לויה,  ובלא  מזונות  בלא  ופטרנוהו  ראינוהו  לא 
והכוהנים אומרים כפר לעמך ישראל. 'ונכפר להם 
שמשעשו כן יכופר להם  מבשרם  הדם' – הכתוב 
ההורג  נמצא  שאם  מגיד   – תבער'  'ואתה  העוון. 
הישר  והוא  זה יהרג  הרי  העגלה  שנתערפה  אחר 

בעיני ה'".

צריך להבין:

א) מניין לרש"י שאין הזקנים אומרים את המילים 
"כפר לעמך ישראל" אלא הכוהנים?

ב) מניין לרש"י שהמילים "ונכפר להם הדם" אינן 
אלא  ישראל"  לעמך  "כפר  האמירה  של  המשך 

"הכתוב מבשרם" ש"יכופר להם העוון"?

בעיני  הישר  ש"תעשה  רש"י  מפרש  מדוע  ג) 
עריפת  עצם  על  ולא  הרוצח  הריגת  על  קאי  ה'" 

העגלה? 

הביאור:

ישראל  שזקני  מאחר  הוקשה:  לרש"י  א) 
ופטרנוהו  ראינוהו  "לא  העם,  כל  בשם  מצהירים, 
"כפר  לומר  הם  צריכים  מדוע  כו'",  מזונות  בלא 
אשמה  מכל  נקיים  שהם  כיוון   – ישראל"  לעמך 

אין הם זקוקים כלל לכפרה?! 

לעמך  "כפר  המילים  שאכן  רש"י  הסיק  מכך 
על־ אם  ישראל" אינן נאמרות על־ידי הזקנים, כי 

ידי הכוהנים: 

מאחר  גבוהה.  רוחנית  ברמה  הינם  הכוהנים 
בדקדוק  בוחנים  הם  ישראל,  את  לברך  שהצטוו 
שהם  לוודא  בכדי  ישראל  בני  מעשי  את  רב 
של  הנעלית  המבט  מנקודת  לברכה.  ראויים 
והם  ישראל  על  כלשהי  אשמה  קיימת  הכוהנים, 

זקוקים לכפרה. 

אשמה,  מכל  נקיים  אינם  ישראל  שבני  כיוון  ב) 
מוכרחים  הכוהנים.  לברכת  ראויים  הם  אין 
מדברי  אינה  הדם",  להם  "ונכפר  שהברכה  לומר 
כן  שמשעשו  מבשרם  "הכתוב  אלא  הכוהנים 

יכופר להם העוון".

ואף  ערופה,  עגלה  מצוות  פרטי  שכל  מאחר  ג) 
הדם",  להם  ש"נכפר  הקדוש־ברוך־הוא  הבטחת 
כבר נאמרו, מוכרח רש"י לפרש שהמילים "ואתה 
תבער הדם הנקי מקרבך... הישר בעיני ה'" מורות 
הרי  ההורג...  נמצא  שאם  "מגיד  חדש:  עניין  על 

זה ייהרג".

ביאור העניין על־פי פנימיות:

שפיכות דמים מורה על עבירה על מצוות התורה, 
ושפיכת ה'דם' והחיות מהקדושה לסטרא אחרא.

בדרך כלל, האדם יכול לעמוד על הסיבה והשורש 
לעיתים  אולם,  ולתקנה.  עבירה  לידי  המביאו 
הכהו"  מי  ש"לא נודע  כך  כדי  עד  האדם  מידרדר 

– הוא אינו מצליח לעמוד על הגורם לעבירה. 

 – טעם  ללא  "חוק"  ערופה,  עגלה  היא:  העצה 
עבודה בקבלת עול. 

אל  הנמוך,  ממצבו  נחלץ  שהאדם  לאחר  אולם, 
את  למצוא  עליו  עול.  להסתפק בקבלת  לו לאדם 
"ההורג" ולתקן את הסיבה לעבירה באופן פרטי. 
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כל המלכים וצדיקי 
הדורות נכללים במשיח

בני־ישראל עדיין "נבוכים" בגלות
...מספיק מה שלמדו כבר "הלכות (מלכים ומלחמותיהם ו)מלך המשיח" בשיעורי הרמב"ם בשנים שלפני זה . . 

אשר לימוד זה פועל כבר כל פרטי העניינים שבהלכות מלכים ומלך המשיח,
החל מעניין המלכות שבכל אחד ואחד מישראל – שנעשה מלך על עצמו, לאחר ההקדמה של "שופטים ושוטרים 
מאשר  והקב"ה  מלך",  עלי  אשימה  "ואמרת  הפרשה  בהמשך  שכתוב  למה  באים  שמזה  שעריך",  בכל  לך  תתן 
"אפילו  בזה  בכיוצא  חז"ל  דרשת  על־פי  אשר  תשים",  "שום  ומדייק  מלך",  עליך  תשים  "שום   – זה  על  ומסכים 
מאה פעמים", יש לומר שרומז לכל מלכי־ישראל, כל גדולי וצדיקי־ישראל, שנכללים כולם בנקודה אחת ויחידה 
בחינת  מקום,  תפיסת  לה  שאין  נקודה  ב"מה",  נכלל  המספרים)  כל  (כללות  ש"מאה"  דרך  על  המשיח.  מלך  של 

הפנימיות ופנימיות שבפנימיות, חיה ויחידה, עד לבחינה שלמעלה מיחידה.
ודרך  שלמדו בשנה שעברה הלכות אלו "בלשון ברורה  מאז  הכן כולכם)  עומדים מוכנים (עמדו  כבר  וכאמור 
קצרה" בספרו של הרמב"ם, "מורה הנבוכים" – כל בני־ישראל ש"נבוכים" בגלות, מבלי להבין איך יתכן שלאחר 
ש"כלו כל הקיצין" נמצאים עדיין בגלות?!... והתירוץ היחידי, הטוב ביותר, הוא – שתיכף ומיד "מראה באצבעו 

ואומר זה", הנה בא משיח צדקנו!
('תורת־מנחם – התוועדויות' ה'תשמ"ט חלק ד, עמ' 256)

שני אופנים בהמשכת המלכות אל העם
בספר המצוות להצמח־צדק מצות מינוי מלך מבואר שעבודת המלך היא "להיות בו ועל־ידו הנבראים בטלים 

לה' על־ידי שהוא בטל והם בטלים אצלו".
ומבואר שם שעניין זה שייך רק "לאותן שאינן תלמידי חכמים שהם בחינת יש מצד עצם מציאותם . . ולכן הם 
צריכים למלך כדי שיתבטלו ביטול היש . . אבל הנשמות הגבוהות הנקראים תלמידי־חכמים הם בבחינת ביטול 

מצד עצם שרשן . . הרי אינן צריכין למלך כלל".
משיח צדקנו  כי  המלוכה –  עניין  שזהו  היראה  בחינת  להמשכת  שכל בני־ישראל זקוקים  לומר  בהכרח  ...אבל 

יהיה מלך, מלך המשיח, והוא ילמד תורה את כל העם כולו, כולל האבות ומשה רבינו.
...והביאור בזה:

מלך המשיח ענינו – בחינת היחידה של כללות נשמות־ישראל.
והנה, בחינת היחידה שבנשמות־ישראל היא למעלה מכללות עניין התורה, כמובן ממה שכתוב בתנא־דבי־אליהו 
דבר אל  בני־ישראל  צו את  אומר  כשהוא  מהם קודם,  איזה  יודע  וישראל, ואיני  דברים קדמו לעולם תורה  "שני 
בני־ישראל, אני אומר ישראל קדמו", זאת אומרת, שמעלת בני־ישראל גבוהה יותר ממעלת התורה – שזהו מצד 

בחינת היחידה שבנשמות־ישראל.
ובנוגע לעניין המלכות – הרי זה בחינת התנשאות עצמית, שזוהי הדרגה הכי נעלית בעניין המלוכה.

הנה, ישנה בחינת המלוכה שעליה נאמר "אין מלך בלא עם", היינו, שכדי שיהיה עניין המלוכה, בהכרח שיהיה 
מציאות של עם כו'; אבל בחינת התנשאות עצמית שבמלכות אינו תלוי במציאות העם, ואדרבה, זהו עניין עצמי 

שקשור עם עצם מציאותו של המלך שלמעלה מכל מציאות העם. 
 ('תורת מנחם – התוועדויות' תשמ"ב חלק א עמ' 291)

משיחוגאולה
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מאת הרב מרדכי־מנשה לאופר

ניצוצירבי

ספר יוסיפון
בעבר פרסמנו במדור זה (גיליון תתקו) אודות התייחסויותיו של הרבי 
לספר 'יוסיפון' ומחברו; מאז התפרסם מענה כתב־יד של הרבי ארוך 
ומקיף יותר, אשר בעקבותיו אנו מבקשים לברר בצורה מעמיקה את 

דעתו של רבינו על הספר ומחברו
פסק־ הרבי הוא מזכיר את  ברוב ההתייחסויות של 
דינו של אדמו"ר הזקן בהלכות שבת סימן שז סעיף ל:

מוסר  ענייני  מהם  שיוצא  הימים  דברי  ספרי  "אותן 
מותר  וכיוצא־בו  יוסיפון  ספר  כגון  שמים  ויראת 
(ומכל  בלע"ז  כתובים  אפילו  בשבת  אפילו  לקרותם 

מקום אין ראוי לבני אדם להרבות בהם)".
קדם לו לאדה"ז הב"ח בסימן הנ"ל שכתב:

הכהן  ר' יוסף  של  דברי הימים  יוסיפון וספר  "ספר 
מוסר  דברי  כמה  מספריהם  ללמוד  דיש  בהן  וכיוצא 
ויראת שמים אפילו העתיקו ללשון לע"ז מותר לקרות 

בהן".
סעיף  סימן  באותו  היטב'  ה'באר  דברים אלו  והביא 
טז על מ"ש הב"י: "מליצות ומשלים של שיחת חולין... 
זה  [איסור]  בכלל  "ואין   – בשבת"  בהם  לקרות  אסור 
שמהם  כהן  ר"י  של  הימים  ודברי  יוחסין  וספר  יוסיפון 

ילמדו דברי מוסר ויראה וכן שבט יהודה".
אמנם, נדרש הסבר:

מוסר  עניני  מהם  "יוצא  הזקן  אדמו"ר  לדברי  אם 
ויראת שמים" למה הוסיף "ומכל מקום אין ראוי לבני 

אדם להרבות בהם" - דבר שלא נמצא בב"ח וכו'?

ב.
נראה שדבריו לקוחים מדברי הרב מור וקציעה שבד 
מותרין  ודאי  העברי...  יוסיפון  "ספר  ההיתר  עם  בבד 
בקבע  לא  "רק  במוסגר:  הוסיף  בשבת",  גם  לקרותו 
במקום בטול דברי־תורה, דלא עדיפי מכתובים שגזרו 
 – בית־המדרש".  בטול  מפני  בשבת  בהן  לקרות  שלא 

שבת קטו, א ואילך.
פכ"ג  שבת  הלכות  הרמב"ם  זו  הלכה  ניסח  [וכך 

הי"ט:

המדרש אסור,  "לקרות בכתובים בשבת בשעת בית 
אחד  כל  יהי  שלא  המדרש,  בית  ביטול  משום  גזירה 

יושב בביתו וקורא, וימנע מבית המדרש".
בשם  הטור)  על  (בפירושו  כותב  יוסף  הבית  אמנם 
ראשונים שמאחר שבטל מנהג ימי חז"ל לקבוע מדרש 
כתבי  בכל  השבת  כל  במשך  לקרוא  מותר  שבת,  בכל 

הקודש ובכל ספר שיש בו סרך קדושה.
בשבת  ללמוד  שאסור  פסק  (סי"ז)  ערוך  ובשולחן 

דבר מלבד דברי תורה. וכו']
מקום  כן  יש  בכלל  רבינו  שלדעת  נראה  זאת  ובכל 
אף  תורה  בדברי  כי  ה"ידוע  עפ"י  זהו  ואולי  לקוראו 
כולו"  הספר  כל  על  מציל  טוב,  אחד  דבר  ימצא  אם 

(הקדמה להגדת מעשה ניסים מהר"י מליסא).
הרבי  (די ארוכה – יחסית) של  בתשובה  וכך נאמר 

שצילום ממנה התפרסם בשנים האחרונות:
וכמה",  כמה  בבית  ונמצא   – היוסיפון  קורין  "הרבה 

הכוונה בוודאי לבתי גדולי ישראל ויהודים יראי ה'.
הפוכות מן הקצה  ומחברו –  על־דבר יוסיפון  "הדעות 

אל הקצה.
החפשים משמיצים אותו ורוב  המבקרים  ובכלל: רוב 
סדר־הדורות  דוד,  צמח  (ראה  אותו משבחים  היראים 

ועוד).
"ומתרצים [= הרוצים לשבח אותו] מה שכתב בשבח 
הרומאים וכו' – מפני שהיה בשבי שלהם וחשוב בעיניהם 

ורצה לבטל גזירות על היהודים וכיוצא בזה".

ג.
"תדע  דוד):  צמח  ספר  (בשם  כתב  הדורות'  ב'סדר 
והוא  וישר..  צדיק  ותבונה,  בחכמה  גדול  איש  שהיה 
סופר נאמן". ו"מעשה רב" שדבריו נזכרו או שהתבססו 
"איכה  לת"ב  (בפיוטו  הקליר  אלעזר  רבי  דבריו:  על 
(פירושו  גאון  סעדי'  רבי  השרון").  חבצלת  ישבה 
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שניים מקרא
ואחד תרגום

מוקדש לע"נ
הרה"ת ר' מנחם מענדל הכהן ב"ר הרה"ת יהושע זעליק הכהן ע"ה

ומרת גאלדא בת הרה"ת מרדכי ירחמיאל חיים לימא ע"ה

למנהג רבותינו נשיאינו, יש לקרוא ביום ה' בלילה שמו"ת עלייה אחת או שתיים מהפרשה, ולמחרת ביום ו' אחרי חצות לקרוא שוב מתחילתה עד גמירא
עם ההפטרה, ובשבת לפני תפילת שחרית לקרוא שוב 'שביעי'. • נזהרים (עכ"פ לכתחילה) שלא להפסיק באמצע קריאת שמו"ת.
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 – (לאסתר  טוב  לקח  מדרש  בעל  כג).  ו,  לדניאל 
(ערך  הערוך  בעל  א).  נב,  (באבער)  דאגדתא  ספרי 

"איסתירא" וערך שבע א'). 
לט,  ישעי'  יג.  כ,  (מלכים־ב  לנ"ך  בפירושו  רש"י 
ו.  ז,  זכרי'  ו.  ב,  חגי  א.  ה,  דניאל  יז.  כז,  יחזקאל  ב. 
דה"י יא,  כג.  ב. יז.  יא,  ט, יד.  כא.  ח,  כב.  ח,  ח, י"א. 
יומא  שמן.  ד"ה  א  מג,  (ברכות  לש"ס  ובפירושו  יז.) 
היכי).  ד"ה  ב  ג,  ב"ב  האולם.  מעלות  על  ד"ה  א  כג, 
כה.  לז,  (בראשית  עזרא  אבן  אברהם  רבי  רשב"ם. 
תהלים קכ, ה. ועוד בריבוי מקומות). בעלי התוספות 
התוספות  בעלי  בראשית).  זקנים"  ("הדר  התורה  על 
בפירושם לש"ס (ע"ז י, ב). ראב"ד בעל ההשגות (ר"ה 
פמ"ה).  התרומות  רבי זכרי' הלוי (ספר  הרז"ה.  ג,ב). 
רמב"ן (עה"ת ויחי מט, לא. לש"ס גיטין לו, א). רד"ק. 
אבות).  לפרקי  אבות  (נחלת  אברבנאל  יצחק  דון 
הב"י  מ"ח).  פ"ד  תענית  (פירושו  יו"ט  תוספות  בעל 

(סתרפ"ב בשם הארחות חיים).
מהר"ל מפראג. ר"צ הכהן מלובלין. הגר"א (ביאור 

הגר"א או"ח סימן קלט ס"ג).
הרומאים,  בשבח  כתבו  על  זה  זכות  לימוד  מלבד 
הנה בשעה שהביא הרבי ראי' מספר יוסיפון (בשיחת 
עמ'  ב  כרך  תשמ"ג  התוועדויות  תשמ"ג –  תצוה  ש"פ 
שכל  הדבר  ש"אין פירוש  הדגיש  בבד  בד  הרי   (1053
"הפקפוקים  את  וציין  כו'"  הדיוק  בתכלית  הם  דבריו 

עד כמה יכולים להסתמך על הנאמר ב'יוסיפון'".
שיחות'  ב'לקוטי  (נדפס  תשד"מ  בשנת  כתב  ועוד 

כרך כג עמ' 345):
"שלא  המקדש  מבנה בית  על  ישנו תיאור  שבספרו 
נמצא לזה זכר כלל ברז"ל, וכבר העירו שהיו רגילים 

לבנות כך – מאות בשנים לאחר־כך",
המעתיק  טעה  ש[מא]  מלמד מיד זכות: "או  והרבי 

[=המתרגם] ללשון־הקודש וכו'".
ישראל  (נצח  מפראג  למהר"ל  הרבי  מצטרף  בכך 
רבי צדוק הכהן  פ"ה־ו; באר הגולה סוף באר הששי), 
סדר  בעל  ב),  כד,   – לצדיק'  זרוע  ('אור  מלובלין 

הדורות ועוד שלימדו זכות על השינויים וכו'.

ד.
תשובה חריפה אודות סמכותו של ספר יוסיפון כתב 

הרבי (בשנת תשי"ז):

ספר היוסיפון – ידוע שכמה שינויים (וגם  "ובענין 
זיופים) הוכנסו לתוכו ועניניו דורשים בקורת מומחה 

במקצוע.
חז"ל  הוראת  ידועה  אלו  כגון  שאלות  ובכללות 
במקום   =] וכוורי  בשרא  ליעול  ירקא  דעייל  היכא 
(שבת  ודגים]  בשר  שייכנסו  עדיף  ירקות,  שייכנסו 
אם   =] הוא  ירקא  גם  אם  כשספק  ובפרט  ב),  קמ, 

בכלל נחשב הוא כירק]".
חשב  שהרבי  למישהו  נכתבה  זו  ותשובה  ייתכן 
בדברים  לעסוק  ולא  ממש  התורה  לימוד  שענינו 
פעמים  שהזכיר  למה  (בדומה  המעלה!  בשיא  שאינם 

רבות בענין "מבטלין ת"ת לשמוע מקרא מגילה")
שינויים  שכמה   (1 אפוא:  קבע,  הרבי  אופן  ובכל 
(וגם זיופים) הוכנסו לתוכו. 2) עניניו דורשים ביקורת 
פני  על  (רוחני)  לבשר  עדיפות   (3 במקצוע.  מומחה 
ירקות. 4) ספק אם מדובר בכלל בירקות. – לכאורה, 

דברים חריפים ביותר.

ה.
כדי להצביע על מקורות לדברים אלו נשוב תחילה 

לדברי ה'מור וקציעה':
חכמי  דברי  אצ"ל  ישראל  מלכי  דברי  "שספורי 
יוחסין  וספר  ראשון  חלק  דוד  צמח  כמו  הדורות 
כיון  ממש,  קודש  כספרי  נחשבים  הם  ראשון  חלק 
בעניני מקרא ותלמוד. ככה ספר  שאין עסקיהם אלא 
יוסיפון העברי חלקיו הראשונים רובם ככולם מעניני 
ישראל ונסים שנעשו להם הללו ודאי מותרין לקרותן 
גם בשבת.. חוץ מספרי הבלים שנקבעו בתוכו כמעשה 
הספור  זה  כי  מוקדון  מאלכסנדר  והנמשך  נקתניבור 
כולו אינו מדברי יוסיפון עצמו אלא תוספת שהוסיפו בו 
ליפותו בשום־אופן ומלאוהו מהבלי חרטומי  מעתיקיו. 

מצרים".
וממשיך:

בקבע  בחול  גם  אסור  ודאי  ההבלים]  [סיפורי  "זה 
וכנזכר.

שהוא  ה')  מלחמות  (שקראו  הששי  ספרו  "אמנם 
המובחר ומסולת שבו מצוה לקרותו בימי בין המצרים 
אבל לא בשבת, מפני שצער הוא לנו. וכן דברי הימים 
של רי"כ [=ר' יוסף הכהן – כנראה הכוונה 1) מלחמת 
אוסרו  אני  וכו']  היהודים  קדמוניות   (2 היהודים, 
שעיקר  לפי  טעמא.  מהאי  לגמרי  בשבת  בו  לקרות 
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לדעתם  ושראוי  ישראל  ממאורעות  שמביא  הענינים 
הם מעניני גזרות ושמד והשאר דברים בטלים...". 

ועוד כותב:
"אך הדברי־הימים של ר' יוסי הכהן דבר מועט הוא 
אלינו  המצטרך  אבותינו  על  שהעיד  ממה  בו  הנמצא 
ושראוי לנו לדעתם. ויש לעיין באותם הדברים בחול 
אומות־ מלכי  של  מדברי־הימים  ככולו  ורובו  בלבד. 
ואסורה  כלל  בידיעתן  צורך  ואין  שעברו  העולם 
הטיול  לעתות  אלא  כנ"ל..  בקביעות  בהם  הקריאה 
[שנופשים  דפגרי  וביומי  מגירסא  לבא  כדחליש 
גם  וצח.  נקי  לשון  מתוכו  ללמוד  כדי  רבנן  בהם] 
הימים  להיות הת"ח ערום מידיעה בקורות  שלא  כדי 
ולא  דבר  שואלו  להשיב  יידע  למען  הזמנים  ושינויי 
יש  העולם אף לפעמים  בעניני  פתי וסכל  נחשב  יהא 
אל  השייכים  הימים  דברי  ספורי  לענין  נפקותא  בו 
למוד  ממנו  יצא  או  אלה,  על  מאלה  ללמוד  אומתנו 
עצה ותבונה בעסקי עולם הנצרכים לנו גם־כן ביחוד 
בענין השתדלות והפקת רצון אצל מלכים ושרים ודי 
בזה מענין הלז שבא לידינו בדרך הואיל ואין מעבירין 

על המצות לברר דינו גם בחול".
קדושת  כב'  קבע  אלו  דברים  בעקבות  אולי  [אגב: 

אדמו"ר מוהריי"צ (אגרות־קודש כרך ו' עמ' קנב):
הלימודים...  בסדר  זה  להכניס  הדבר  "מוכרח 
שטחית  ידיעה  על־כל־פנים  שידעו  ישראל  ימי  דברי 
מתולדות ישראל בכלל, חכמתו וגדולתו בפרט, אשר 
בעבר  נפש  ובמסירת  רבים  בנסיונות  ישראל  מגבורי 

יש ללמוד גם על ההוה"]. 
– החיד"א בספרו "ברכי יוסף" – ב"קונטרס אחרון" 
דברי  את  בקצרה  הביא  ברכה")  ("מחזיק  שז  סימן 

המור וקציעה הנ"ל:
"א'. דין י"ו מליצות ומשלים וכו'. ספר יוחסין ח"א 
ספר  וכן  קדש.  כספרי  נחשבים  הם  ח"א  דוד  וצמח 
יוסיפון העברי חלקיו הראשונים מעניני ישראל ונסים 
שנעשו להם מותרים לקרות אף בשבת לא בקבע מפני 

בטול בית המדרש. הרב מר וקציעה:

בין  לקרותו  מצוה  יוסיפון  של  הששי  ספר  "ב'. 
ספר  קריאת  לאסור  יש  וכן  בשבת  לא  אך  המצרים 
שבט יהודה בשבת אבל בחול נכון וראוי לקרותו. שם:
רובו הכהן  יוסף  ר'  של  הימים  דברי  ספר  "ג': 

ככ[ו]לו אסור הקריאה בו וח"ב של יוחשין וח"ב של 
צמח דוד אלא לעת טיול דחליש לביה מגרסא. שם:".

ועוד מצינו דבר פלא:
מפליאו  החיד"א  הרב  גאלאנטי [אשר  רבי אברהם 
למסכת אבות  עיר וקדיש" (בפירושו  "הרב  בתוארים 
פ"ד מ"כ) "הרב החסיד הקדוש" (דברים אחדים דרוש 
קמא  בבא  עינים  (פתח  המקובל"  החסיד  "הרב  י"ב) 
בסופו) "האלקי" (ברכי יוסף או"ח קפ־ג)] חיבר ספר 
'קול בוכים' המיועד לקריאה בתשעה באב ובהקדמתו 

ציין:
הזאת  בחכמה  המבינים  למתחילים  לזכות  "כתבתי 
גוריון  בן  בספר  לקרות  ולא  במועדה  אותה  לקרות 
מי  ראיתי  לא  ומעולם  בקריאתו  תועלת  אין  אשר 
אלוקיו  אל  לשוב  לאחוריו  ונרתע  בעצמו  שנתפעל 
בשמעו הדברים ההם". – דברים שהם לכאורה בניגוד 

לפס"ד אדה"ז (הב"ח והבאה"ט); 
"קול   – זה  חיבור  שמזכיר  עצמו  החיד"א  הרב 
הן   – קודש  בהדרת   – גאלאנטי  הר"א  של  בוכים" 
בתשובתו בהלכה (שו"ת חיים שאל ח"א סימן צז אות 
ויאירו  עדיו..  ודשן  במתק  בוכים..  קול  ["בספרו  ג') 
עיניך"] הן בפירושו למסכת אבות (פ"ד משנה ב), לא 
נמנע מלהביא את דברי היוסיפון במקומות מסויימים 
הר"א  דברי  עיניו  לנגד  היו  שלא  יתכן  (האומנם 

גאלאנטי בהקדמתו ל'קול בוכים'?)
ולדוגמא:

1) ברכי יוסף סימן עת"ר – לענין תאריך נס חנוכה. 
מסכת סופרים פ"א ה"ח. 3) פתח  2) כסא רחמים על 
ח־כא. 5) מחזיק  מדבר קדמות  כ,ג. 4)  עינים תענית 

ברכה או"ח סימן עת"ר.
נשיא־דורנו  ואדמו"ר  הצמח־צדק  שגם  נראה 
לא  זה  עם  ויחד  אחרת,  או  כזו  בצורה  בו  השתמשו 

הסתיר(ו) את ההסתייגויות ממנו.

11

הלכות ומנהגי חב"ד
שבת־קודש פרשת שופטים

ז' באלול
הפטרה: "אנכי אנכי הוא מנחמכם... אלוקי ישראל" 

(ישעיה נא,יב־כג נב,א־יב).
פרקי אבות – פרק ו.

נדרש  לה',  שמיטה  שנת  שהיא  בשנה  נפש:  חשבון 
אפוא,  "נדרש,  רגילה.  מבשנה  יותר  מעמיק  חשבון 
חשבון צדק אמיתי ביותר, עד כמה הייתה ההתנהגות, 

דרישת  את  תואמת  החולפת,  השנה  וחודשי  בימי 
התורה בזמן זה, ומה ניתן לתקן, להשלים ולשפר בכל 

האמור"1.

1. ממכתב כללי ח"י אלול התשמ"ז – ליקוטי־שיחות חלק לד עמ' 317.

לוח השבוע

צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום
שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה

והיהדות חוצה!
('תורת- מנחם — התוועדויות' ה'תשמ"ח, חלק ג, עמ' 497)

צו השעה

w w w . M i v t z o i m . c o . i l
ש " נ א ל  ש ם  י ע צ ב מ ה ר  ת א
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"האומר דבר
בשם אומרו"

והאומר דבר בשם אומרו. הא למדת, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה 
לעולם, שנאמר: ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי (פרק ו משנה ו)

ביאור כ"ק אדמו"ר:
סגולה לגאולה,  בשם אומרו אינה רק  דבר  אמירת 
אלא היא חיוב גמור שהובא להלכה: "כל שאינו אומר 
רז"ל  במאמר  ומקורו  בלאו".  עובר  אומרו  בשם  דבר 
"כל שאינו אומר דבר בשם אומרו, עליו הכתוב אומר 

אל תגזול דל כי דל הוא".
שלא  רז"ל  מאמרי  כמה  מצינו  הרי  לשאול,  ויש 
רבי  אצל  במיוחד  כמודגש  אומרם,  בשם  נאמרו 
אליעזר הגדול, שאף ש"לא אמר דבר שלא שמע מפי 
רבו לעולם", מכל מקום יש מאמרים רבים שלו שלא 

הזכיר בהם את שם רבו.
בשם  דבריו  לומר  הוצרך  שלא  לומר  יש  לכאורה 
אך  של רבו.  שכל דבריו הם  אומרם, כי הכול יודעים 
"הרבה  שאמר  ממה  שהרי  כן,  לתרץ  דוחק  מאידך 
תורה למדתי ולא חסרתי מרבותיי", לשון רבים, מוכח 
להזכיר  צריך  היה  ואם־כן  אחד,  מרב  יותר  לו  שהיה 

בכל דבר מאיזה רב קיבלֹו.
דל"  תגזול  "אל  של  הלאו  לומר:  יש  פשוט  על־פי 
שאין בעל־הבית  שדבר  הוא על־דרך גזילה בפשטות, 
תורה  בדברי  וכן  גזל,  משום  בו  אין  עליו  מקפיד 
האיסור הוא רק כשהאומר מקפיד שיאמרו את הדבר 
כך.  על  הקפידו  לא  אליעזר  רבי  של  ורבותיו  משמו, 
שאינו  בפירוש  להודיע  הרב  צריך  לכאורה  א)  אבל 
להיות  צריכה  אלא  די,  לא  בזה  גם  (ולכאורה  מקפיד 
משורת  ולפנים  מהודר  זה  שאין  פשיטא  ב)  מחילה). 
הדין, ואדרבה מצווה קעביד אם יאמר בשמו, כנאמר 

"אל תמנע טוב מבעליו".
ויש לומר הביאור בזה:

אף שרבי אליעזר היה בור סוד שאינו מאבד טיפה, 
התייגע  אלא  רבו,  תורת  בידיעת  הסתפק  שלא  מובן 

בשכלו  שנתעצמו  עד  הדברים  בהבנת  והתעמק 
הדברים ונעשו  ובהשגתו באופן שהשתכנע והבין את 
זה  דבר  מכן  לאחר  שאמר  שמה  אם־כן,  מובן  שכלו. 
אינו חזרה על דברי רבו בלבד, אלא הדבר היה מוכרח 

מצד שכלו.
ובית־הילל,  בית־שמאי  לגבי  המבואר  דרך  ועל 
מחמירים,  הגבורות,  מבחינת  ששורשם  שבית־שמאי, 
מקילים.  החסדים,  מבחינת  ששורשם  ובית־הילל, 
אפשר לפסוק  לכאורה, תורה לא בשמים היא, וכיצד 
שלהם  שהפסק־דין  אלא   – הנשמה?  שורש  על־פי 
עד  העניין  בהשגת  והתייגעו  שהתבוננו  לאחר  היה 
שהבינו כך בשכלם, כפי שהם למטה, נשמה בגוף, ולא 

הסתפקו במה שהתקבל אצלם מצד שורש נשמתם.
ומצינו עניין זה גם להלכה:

מחול,  כבודו  כבודו  על  שמחל  "הרב  אמרו:  רז"ל 
התם  השתא  הכי   .  . יומם  לפניהם  הולך  וה'  שנאמר 
מחיל  היא,  דיליה  ותורה  הוא  דיליה  עלמא  הקב"ה 
ליה ליקריה. הכא תורה דיליה היא (בתמיהה, הכבוד 
תלוי בתורה ואינו יכול למחול על כבוד התורה שהיא 
דיליה  תורה  אין,  רב  אמר  הדר  רש"י),  הקב"ה,  של 
היא, דכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה". ופירש רש"י 
בתחילה  יהגה,  ובתורתו  חפצו  ה'  בתורת  אם  "כי 
נקראת  היא  וגרסה  ומשלמדה  ה'  תורת  נקראת  היא 
באופן  היא  התורה  שיגיעת  אפוא,  לנו  הרי  תורתו". 
על  למחול  שיכול  עד  התורה  על  בעלות  לאדם  שיש 
כי  דל",  תגזול  "אל  שייך  לא  כאן  ואף  התורה;  כבוד 

האדם נעשה הבעלים על התורה שלמד.
('ביאורים לפרקי אבות', חלק ב, עמ' 350)

פרקי אבות
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פרשת שופטים
פרשתנו נקראת לעולם בחדש אלול.

שנקרא  לגוף,  רומז  ש"שעריך"  בספרים  מבואר 
רומז לשבע  "עיר קטנה" (נדרים לב), ו"בכל שעריך" 
נחירים והפה),  ב' אוזניים, ב'  הגוף (ב' עיניים,  שערי 
"עיר  מהגוף  עושים  ושוטרים"  "שופטים  ובאמצעות 
אלוקינו" (תהילים מח). והרי זוהי עבודת חדש אלול – 
דמחשבה  העניינים  "משפט" וחשבון צדק בנוגע לכל 
השנה  כל  במשך  קטנה"  ב"עיר  שהיו  ומעשה  דיבור 

כולה.
תצא  פרשת  בתחילת  שנאמר  למה  הקשר  גם  זהו 
חדש אלול, כידוע:  שקאי על  ימים",  . . ירח  "ובכתה 

ה"משפט" מעורר בכייה של תשובה.
(שיחת ר"ח אלול תשמ"ו. התוועדויות תשמ"ו חלק ד, עמ' 348)

שפטים ושטרים תיתן לך בכל שעריך 
(טז,יח)

כמאמר  שבנפש,  הבינה  לכוח  רומז   – "שעריך" 
(ראש השנה לא) "חמישים שערי בינה נבראו בעולם". 
כשם ששער גשמי משמש הן לכניסה והן ליציאה, כן 
גם כוח הבינה: כניסה – השגת המוח חודרת אל הלב 
המידות  התעוררות   – יציאה  המדות.  את  ומעוררת 

מביאה לזיכוך הגוף ובירור המידות הטבעיות.
כשם   – שעריך"  בכל  לך  תיתן  ושוטרים  "שופטים 
שערי  חמישים  יש  בקדושה כך  שערים  שיש חמישים 
יש צורך ב"שופטים ושוטרים", כלומר:  טומאה, ולכן 
מעצת  בו  אין  אם  ולדעת  לאמיתותו  דבר  כל  להכיר 

היצר ותחבולותיו.
(ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 247)

ראשית דגנך (יח,ד)
אחד מארבעים, עין רעה אחד משישים, עין  עין יפה 

בינונית אחד מחמישים (רש"י)

בתורה  ששוקד  אדם   – מארבעים  אחד  יפה  עין 
שניתנה לארבעים יום זוכה להתקשר לחכמה עילאה.

המידות  את  שמברר  מי   – משישים  אחד  רעה  עין 
המידות  לשש  מתקשר  הבהמית  הנפש  של  הרעות 

העליונות, כפי שכל אחת כלולה מעשר.
עין בינונית אחד מחמישים – מי שמתבונן בגדולת ה' 

מגיע לחמישים שערי בינה.
(אור התורה במדבר עמ' קנה)

ראשית דגנך תירושך ויצהרך וראשית גז 
צאנך תיתן לו (יח,ד)

את  מסמלים  אוכל,  מיני  שהם  ויצהר,  תירוש  דגן 
הכוחות הפנימיים, השכל והמידות; ואילו ראשית הגז, 
המקיפים,  הכוחות  את  מסמל  בגדים,  עושים  שממנו 
של  והמובחר  הראשית  את  התענוג.  וכוח  הרצון  כוח 
הנפש  שבאדם,  ל"כוהן"  להקדיש  יש  הסוגים  שני 

האלוקית.
(לקוטי שיחות ב עמ' 326)

תמים תהיה עם ה' אלקיך (יח,יג)
אמר הבעל שם טוב:

האל"ף,  מן  ביותר  הרחוקה  האות  היא  ת'  האות 
של  של עולם. האות ת' רבתי  להקב"ה, אלופו  הרומז 
ולחבר גם את  שיש לקשר  "תמים" רומזת לכך  תיבת 
ענייני העולם "עם ה' אלקיך" – אהבה או יראה בענייני 

העולם צריכות להביא לאהבת ה' וליראתו.
למה הדבר דומה, לאדם שמגיע אליו שליח המלך, 
המודיעו שהמלך קורא לו. אם השליח מראה לו פנים 
ללכת  יש  אלא  עמו  להשתעשע  טעם  אין   – שוחקות 
השליח  אם  וכמו־כן  האהבה;  מקור  שהוא  המלך,  אל 
כועס עליו, אין לנסות לפייסו אלא יש ללכת ישר אל 

המלך לרצותו.
(כתר שם טוב)

ממעייני החסידות
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תמים תהיה עם ה' אלקיך (יח,יג)
"תמים תהיה" – תהיה תמים ושלם על־ידי שתתאחד 
כל ישראל  שכן  כלל־ישראל מתוך אהבת־ישראל.  עם 
זה  כלולים  הגוף  שאיברי  וכשם  גדול,  אחד  כגוף  הם 
רפואת  על־ידי  אחד  איבר  לרפא  אפשר  (שלכן  מזה 
מזו  זו  כלולות  הנשמות  כל  כמו־כן  אחר)  איבר 
את  ששונא  שאדם  הרי  השנייה.  את  אחת  ומשלימות 
של  השלמות  לו  חסרה  שכן  מום",  "בעל  הוא  חברו 
ישראל  לכל  אהבת־ישראל  על־ידי  ורק  חברו,  נשמת 

ניתן להגיע לתמימות.
"עם ה' אלקיך" – רק אז תוכל להתחבר עם ה' בעת 
התפילה, שכן תפילה חשובה כקרבן, ובעל מום אסור 

להקריב קרבן.
עלי  מקבל  "הריני  התפילה  קודם  לומר  נהוג  לכן 

מצוות־עשה של ואהבת לרעך כמוך".
(אור התורה דברים עמ' תתלט)

תכין לך הדרך (יט,ג)
מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים (רש"י)

יהודי  כל  מחייב  בזמננו  היהודי  העם  של  המצב 
יהודים  נמצאים  שם  דרכים",  ב"פרשת  להתייצב 
לדרך  ולהפנותם  ללכת,  דרך  באיזה  יודעים  שאינם 
רוחני מפני "גואל הדם", השטן  התורה, שהיא מקלט 
"דברי  י)  (מכות  רז"ל  כמאמר  והמקטרג.  המחטיא 

תורה קולטין".
(לקוטי שיחות ב עמ' 365)

על־פי שני עדים . . יקום דבר (יט,טו)
"דבר" – רומז לדיבור התפילה.

"שני עדים" – היינו אהבה ויראה.
אהבה  על־ידי  רק   – דבר"  יקום  עדים  שני  "על־פי 

ויראה יש קיום לתפילה.
(אור התורה דברים עמ' תתקצז)

הירא ורך הלבב (כ,ח)
רבי עקיבא אומר כמשמעו . . רבי יוסי הגלילי אומר 

הירא מעבירות שבידו (רש"י)

הכתוב כרבי יוסי  את  מפרש  עקיבא  רבי  אין  מדוע 
הגלילי?

בגלל  למלחמה  מללכת  ירא  שאדם  העובדה  כי 
רע  דבר  שעשה  שיודע  מוכיחה  שבידו,  העבירות 
ומגיע לו עונש על זה, וידיעה זו חייבת להביא בסופו 
סובר  עקיבא  רבי  תשובה;  והרהור  לחרטה  דבר  של 
שהרהור תשובה גרידא הופך רשע גמור לצדיק גמור 
בהנהגה  לשינוי  הביאה  טרם  התשובה  כאשר  (גם 
לירא  לו  אין  ושוב  עוונותיו  נתכפרו  אם־כן  בפועל). 

מללכת למלחמה.
(לקוטי שיחות ט עמ' 128)

כי האדם עץ השדה (כ,יט)
למדן  שהיה  האברכים,  לאחד  אמר  הזקן  אדמו"ר 

מופלג, ב"יחידות" הראשונה:
פירות  עושה  שאינו  אילן  השדה".  עץ  האדם  "כי 
בש"ס ולהיות  בקי  להיות  אפשר  וכך  סרק;  הוא אילן 
אילן סרק ח"ו. מה התועלת בתורתך ועבודתך, אם לא 

הארת אור ביהודי אחר?
והרבי סיים:

'אוהב   – תורה'  מ'יודע  שעושה  מי  רבנן",  "דרחים 
הבורא, "הוויין ליה בנין  בעבודת  ה'', ומראה לו דרך 

רבנן" (שבת כא).
(לקוטי דיבורים א עמ' קלב)

והורידו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל 
איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם 

את העגלה (כא,ד)
הקטרוגים  את  לבטל  נועדה  העגלה  עריפת 
נעשתה  לכן  הרוצח.  בגלל  ישראל  על  שהתעוררו 
יעבד  ש"לא  מקום  דווקא,  הקליפות  במדור  העריפה 
בו ולא יזרע", כדי לתת יניקה לכוחות הטומאה ובכך 

לסתום את פיהם מלקטרג על ישראל.
יניקת  העגלה דווקא ולא נשחטה, שכן  לכן נערפה 

החיצונים אינה אלא מבחינת "אחוריים" דקדושה.

(דרך מצוותיך עמ' קיא)
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לחשוב ולהתבונן במה שעברה השנה
בהיכל  כולנו  אנחנו  עומדים  עליון  א-ל  בחסד 
שבו  הרחמים  חודש  שהוא   - אלול  בחודש   - הרחמים 

מאירות שלוש עשרה מידות הרחמים.
נפתחים  בו  אשר  הרחמים,  חודש  הוא  הזה  החודש 
לעבודת  הקודש,  אל  לגשת  הבא  לכל  רחמים  שערי 

הבורא ברוך-הוא, בתשובה, תפילה ותורה.
החולפת  משנה  האחרון  חודש  הוא  הזה  החודש 
חשבון- של  חודש  והוא  העבר,  אל  מההווה  ועוברת 

השנה,  עליו  שעברה  במה  ולהתבונן  לחשוב  הנפש, 
על  ולקבל  גמורה,  בחרטה  הלא-טוב  על  להתחרט 
בהידור,  המצוות  בקיום  להבא  על  זהיר  להית  עצמו 

לשקוד בתורה ותפילה ולהתרגל במידות טובות.
החודש הזה הוא חודש ההכנה, לקראת שנה החדשה 
בגשמיות  עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה  הבאה 

וברוחניות.
אבותינו  כ"ק  הוד  מפי  מקובל  ארוך,  סיפור  יש 
אחת  אודות  זי"ע,  נבג"ם  זצוקללה"ה  הק'  רבותינו 
התניא  בעל   - הזקן  רבנו  כ"ק  הוד  אמר  אשר  התורות 
ושולחן-ערוך - בשבת מברכין חודש אלול שנת תקנ"ה, 
מה ששמע מפי מורו ורבו הרב המגיד ממעזריטש נ"ע 

בשם מורנו הבעש"ט נ"ע.
מרבנו  ששמע  מה  אמר לנו,  רבנו  דברי קדשו:  ואלו 
זה  שבנו  עתה  כי  התמהמהנו  לולא  כי  נ"ע.  הבעש"ט 
א)  תשובה,  אופני  שני  הם  פעמיים  שבנו  פעמיים, 
מלכות- בקבלת-עול  דראש-השנה  כללית  תשובה 

לפרט  דיום-הכיפורים,  פרטית  תשובה  ב)  שמים. 
חטאיו, לכבסם ולהיטהר. ושתי תשובות הללו תלויות 

בחשבון-הנפש שהאדם עושה בחודש אלול.
וזהו כי לולא התמהמהנו, לולא אותיות אלול, לולא 
בחשבון- ומאריך  מתמהמה  האדם  אם  התמהמהנו, 

נפשו בחודש אלול, הנה אז שבנו פעמיים, כלומר לפי 
דראש- התשובה  אופני  בשני  העבודה  תהיה  זה  אופן 

השנה ויום-הכיפורים.
(י"ג באלול תרצ"ז. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ כרך ד, עמ' קלא)

"במה הוציא כוחו"
אנחנו כולנו בתוך כל אחינו בני-ישראל, עומדים על 
מפתן שערי רחמים הנפתחים בחודש אלול הבא עלינו 
והתעוררות,  לתשובה  קבועים  האלה  והימים  לטובה, 
אשר כל אחד ואחד יעשה חשבון בנפשו מכל אשר עבר 

עליו במשך שנה תמימה.
נפשו  לטובת  עשה  ומה  ויגיעתו,  כוחו  הוציא  במה 
אשר גם  ותעודתו הרוחנית בעצמו ובקרב אנשי ביתו, 
את  מזכה  האב  כי  עליו,  מוטל  רוחני  ומזונם  פרנסתם 
הנר האלוקי השוכן  ולאור  בניו גם בכוח ונוי המוסרי. 
בתוהו  אשר  ומעשיו,  דיבוריו  מחשבותיו,  יבדוק  בו 
כה  ובין  יחלוף חודש,  יום, וחודש  ירדוף  יום  יילך, כי 
וכה והנה עוד שנה מימי חייו חלף והלך לו, והוא על 
מתי  ואיפוא  זה,  דבר  אחרית  יהיה  ומה  יעמוד,  עמדו 

יעשה גם הוא המוטל עליו בחובת נפשו המוסרית.
חבר  הוא  גם  אשר  זה  ועם  בזה  היטב  ובהתבוננו 
עדת  ותבנית  דמות  מיעוט  יגרום  ובסיבתו  העדה, 
הנכונה  בהתעוררות  יתעורר  בטח  הנה  החסידים, 
את  לעזוב  הוי',  אל  לשוב  בנפשו  חזק  הסכם  ויעשה 
לקבוע  הטוב,  במעשי  ולהתחזק  הלא-טובים,  דרכיו 
בהטבת  הרוחנית  לתעודתו  ולדאוג  לתורה  עיתים 

דרכיו במידות טובות.
בארצות  השוכן  הק'  ורבכם  מורכם  זיכרו  תמימים! 
החיים, וכל איש ואיש מכם יזכור הימים ההם בזמן הזה 
דברי קדשו  אשר  לעמוד ולשמוע עבד הוי',  זכה  אשר 
חוצבים להבת אש לאמר, כל אחד ואחד עליו לדאוג לא 
גם בעד אחיו  אם  לבד, כי-  ביתו  בעדו ובעד אנשי  רק 
אור  בדרכי  ולהדריכם  לנחותם  מגורו,  מקום  ויושבי 
זצוקללה"ה  הק'  רבותינו  אבותינו  כ"ק  הנחילנו  אשר 
נבג"מ זי"ע, ולהזכירם תעודת האדם עלי אדמה, להאיר 

מחשכי ארץ באור התורה ועבודה שבלב.

(כ"ה מנחם-אב תרפ"ד. אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ כרך א, עמ' תח-ט)
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הרוצה בתשובה
לדפוק ולחכות עד שיפתחו

קל  אפילו  נעילה  שבעת  אמר  האמצעי  אדמו"ר 
שמדובר  היטב,  מובן  בתשובה.  מתעורר  שבקלים 
שידפוק  רוצים  לתשובתו,  שמחכים  יהודי  של  בסוג 
בדלת, וכאשר הוא דופק פותחים לו מיד, שהרי באמת 
שבטוחים  במי  לכן  טוב,  רק  שיעשו  רוצים  למעלה 
לכל  ייפרד  לא  בכל־זאת  לו,  יפתחו  לא  כאשר  שגם 
הפחות – לזה לא מאפשרים כל־כך מהר, וסוף־כל־סוף 

הוא מתדפק [ונכנס] בעצמו.
היטב  שם  ידועה  ברחמים.  הוא  הכול  למעלה 
בחושך  השרויות  נשמות־ישראל,  על  שיש  הרחמנות 
נפרד  נעשה  שאינו  רק  ולא  והסתר.  ובהעלם  שכזה 
מעלה־ והולך  מקורב  נעשה  להפך,  אלא  חס־ושלום, 
מעלה, כי זו מדרגת 'רחוק שנעשה קרוב', שכשנעשה 

קרוב, קרוב הוא לגמרי בכל הפרטים.
לריחוק,  גם  שמסוגלים  אלו  בעבור  הוא  זה  כל 
ויכולים לעמוד מאחורי הדלת עד שפותחים, ויש בהם 
חוזק אמיתי שלא לזוז ממקומם. עומדים הם, מחכים 
ומחכים, ועל מה שיהיה עליהם אינם חושבים, העיקר 
פעם,  [לאחוז] בידית. לבקש שוב, ושוב לבקש, ועוד 
כאשר  לכן  לא.   – לזוז  אך  הפעם,  אולי  עכשיו  אולי 
הבקשות  מתקבלות  שבו  בזמן  השערים  את  פותחים 
אופן, והקודמים,  בכל  קדמו  הם  כי  הראשונים,  הם   –

קרובים יותר.
בזמן  ובקשותיהם,  ציפייתם  על־ידי  השיגו  זאת 

שעמדו וחיכו עד שירחמו עליהם כו'.

רצון כללי להיות אחרת
[. .] הגילוי שמאיר להם הוא מעצם העובדה שעל־
התשובה שלהם הם נעשים קרובים וחזקים יותר,  ידי 
כראוי.  אינם  שעדיין  חושבים  עצמם  שבעיני  [אף] 
שהתעוררות  דשמיא,  סייעתא  יש  בתשובה  שהרי 
זה  אך  התשובה,  עניין  כל  את  פועלת  [מלמעלה]  זו 
העיקר,  שזה  הגם   – מלמעלה  הנמשך  כללי  רצון  רק 
הוא  העבודה  ועיקר  בכללות,  הוא  נשאר  מקום  מכל 

בדרך פרט. הכלי לקבל את הגילוי (של הרצון הכללי 
אם  כי  כו'  אחפוץ  לא  "כי  בפסוק  המרומז  שלמעלה, 
בשובו מדרכו וחיה") – הוא הרצון הכללי של האדם, 
היינו, שיהיה לו רצון בכלל לעשות תשובה על העבר, 
ולרצות מכאן ולהבא להתנהג בדרכי התורה והמצווה 

בכל הפרטים ופרטי הפרטים ממש.
לאחר מכן צריכה להיות תשובה בפרטות בכל דבר 
כך  ועל  ענייניו,  פרטי  את  שיודע  כפי  אחד  כל  כו', 
מאופן  מדרכו,   – וחיה"  מדרכו  בשובו  אם  "כי  נאמר 
'דרך'  לקחת  לו  יש  גופא  משם  עתה,  עד  התנהגותו 
במה  הפירוש  הוא  וכך   [. .] לו חיות בקדושה  שיהיה 
מסור  שהיה  מידה  באותה  וחיה",  "מדרכו  שאומר 
בצד הסטרא־אחרא בתחילה, כך יהיה מסור ונתון אל 

הקדושה.

ביום כיפור מוכרח להביא עצמו לתשובה
[. .] ולהגיע לזה אפשר [רק] ביום־הכיפורים שאז 
חדשים,  כוחות  נוצרים  בנעילה  ולכן  לזה.  הזמן  הוא 
מי  כל  ומוכרחים  לתשובה,  המוכשר  הזמן  הוא  שאז 

שיש לו רק שייכות, שיעשה תשובה.
עבור  אינו  נעילה  אך  [בכלל],  ביום־כיפור  זה  כל 
כולם, זהו רק לאלו שעוד לא עשו תשובה עד אז, אז 
[גם] הם עושים תשובה, כי אז הוא הזמן האחרון ממש 
כו'. כי לאלו שכבר הייתה התעוררות תשובה, נעילה 
לא פועל עליהם כל כך . . כי נעילה מצד עצמה אינה 
הרי  שלא לשמוח? – תודה לא־ל,  לבכייה, הרי מדוע 

'קיים' את יום כיפור, ועתה הוא אדם טהור.
אז  חייבים  לגמרי.  שונה  זה  עצמו  יום־כיפור  ...אך 
לעשות תשובה, אלא שהתשובה צריכה להיות כללית 
ולא פרטית. וגם אם לא הולך, צריך שיעורר הוא את 
היינו  חיצוניות,  תנועות  עם  גם  נורא  לא  לכך,  עצמו 
שיצעק בקולות וצעקות, הכול כדי לעורר את עצמו. 
פרטיים  מדברים  לבוא  צריכה  אינה  ההתעוררות  אך 

הגורמים לו – לא־טוב, אלא כללית.
(קטעים מספר השיחות "תורת שלום" מכ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, 
עמ' 36־39, תרגום מאידיש)

הזמן גרמא
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ליהודי עליונות
על האויב

בחודש אלול ה"אני" מתחבר עם "דודי" • כינוס 
מיוחד לילדי הקעמפ • עידודים ולחיצת יד לכמה 
מהילדים... • יומן מבית חיינו כקביעות שנה זו. 

מתוך: 'יומן הקהל – תשמ"ח'

שבת פרשת שופטים, ז׳ אלול
שבכללות  הרבי  אמר  דבריו  בראשית  להתוועדות.  הרבי  נכנס   13:30 בשעה 
 - ישראל  ובשביל  התורה  בשביל   - הקב״ה  ע״י  העולם  בריאת  ומ טרת  תכלית 
ב״מעשה  מדובר  כלומר  נאמר "למעשה ידיך תכסוף",  מחד  הפכים.  שני  מצינו 
שלימות,  בקב״ה   – בו  יפעלו  ידיך"  ש״מעשה  לומר  שייך  לא  ובוודאי  ידיך", 
לעבודה  ונכסף  משתוקק  הקב״ה  כלומר,  תכסוף",  ידיך  "למעשה   - ולאידך 
ופעולה של מעשה ידי התחתונים. ענין זה, אמר הרבי, מודגש גם בטעם לבריאה 
- "נתאוה הקב״ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים", אשר מחד מדובר במציאות 
רצון  למטה ממנו, ולאידך, "נתאווה הקב״ה", לא  שאין  של "תחתונים", ותחתון 
אלול, שענינו "אני  בחודש  יתירה  בהדגשה  באים  אם "תאוה". הדברים  סתם כי 
לדודי ודודי לי", היינו, מציאות האדם מחד ("אני"), והקב״ה ("דודי") מתחברים 
דבר  הוא  אלול  הנ״ל בחודש  ההפכים  שני  חיבור  לי".  ודודי  לדודי  "אני  יחדיו, 

המוסיף בשמחה הקיימת בלאו הכי בחודש אלול. 
מודגשת  בשדה"  "המלך  בו  אלול  בחודש  כי  באריכות,  הרבי  הסביר  כאן 
וגלויה ההתקשרות העצמית של ישראל עם הקב״ה, דבר אשר באופן טבעי גורם 
ומשום  יתברך׳.  ב׳עצמותו  של ישראל  התקשרותם  על  שמחה  עצומה,  לשמחה 
כך לא מצינו ציווי על השמחה בחודש אלול, כיון ששמחה זו היא למעלה מעניין 

הציווי, שכן זו היא שמחה עצמית.
בהמשך אמר הרבי שהעניין הנ״ל - חיבור הפכים - מודגש גם בפרשת השבוע 
״שופטים ושוטרים״. ״שופטים״ - שופט אמיתי (על־פי תורה), כשאומר פסק דין, 
ופועלת את קיום פסק הדין בפועל, והוא אינו זקוק  הרי האמירה לבד מחייבת 
אף לשוטר שיכפה את קיום פסק הדין. לעומת זאת, עניינם של ה״שוטרים״ הוא 
לכפות את פסק הדין של השופט, דבר שהוא בסתירה לעניינו של שופט אמיתי. 
בדברו על החילוק שבין  בפרשתנו,  הראשון  רש״י  את פירוש  כאן ביאר הרבי 

פירש״י כאן לפירושו בפרשת דברים. 
הרבי אמר כי גם בשיעור היומי ברמב״ם - "טומאת עבודה זרה מדברי סופרים 
ההתוועדות  כל  לאורך  וכך  ההפכים.  ב׳  ענין  את  בתורה" - מצינו  רמז  לה  ויש 

יומן
מבי+
כיינו
תשמ"ח
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ביאר הרבי בהפלאה רבה איך שבעצם 
בנויים  והעולם  התורה  ענייני  כל 
באופן של דבר והיפוכו, וזאת בהתאם 
אשר  כולה  הבריאה  תכליתה של  לכל 

"נתאוה הקב״ה".
בלקוטי  ענין  הרבי  ביאר  כרגיל 
פרק  אבות  ובפרקי  הזהר,  על  לוי״צ 
ו'. ובסיום ההתוועדות דיבר הרבי על 
סיומם של מחנות הקיץ, באמרו שעניין 
במחנות  במיוחד  גלוי  בשדה'  ה'מלך 
״בשדה״  נמצאים  שהילדים  הקיץ, 
ומתנהגים כרצון השם, ולקראת חודש 
שבים  המלך  מכתירים את  שבו  תשרי 
שלקראת  ביקש  הרבי  ה'עיר'.  אל  הם 
סיום  מסיבת  יערכו  ה'קעמפ'  סיום 
במחנה  השהות  ימי  כל  את  שתסכם 
ובפרט בהתאם לכך שהשנה היא שנת 
החל  ההתוועדות  בסיום  "הקהל". 

הרבי לנגן "ניעט ניעט ניקאווא".

יום רביעי, י״א אלול
שחרית  תפילת  משנסתיימה  בבוקר 
זמן  על  הכריז  והגבאי  הרבי  בבית 
 (15:15 (בשעה  כרגיל  מנחה  תפילת 
הריל״ג  והמזכיר  למעלה  הרבי  עלה 
גרונר  הרי״ל  חזר  תיכף  אך  אחריו, 
שתפילת  הרבי  בשם  והודיע  למטה 
ב־770,  המדרש  בבית  תתקיים  מנחה 
גן  מקעמפ  הילדים  יחזרו  היום  שכן 
הרבי  נוהג  שנה  מדי  אמנם  ישראל. 
הילדים  חזרת  של  זה  ביום  לקיים 
כינוס ילדים מיוחד, אך השנה (ובפרט 

לאחר שכבר עלה הרבי למעלה), הייתה 
זו הפתעה נעימה.

הגיע  בערך   15:15 בשעה  בצהריים 
ירד  מכן  לאחר  מה  זמן  ל־770.  הרבי 
למטה ובכניסתו שרו הילדים את השיר 
הקעמפ  ילדי  ידי  על  שחובר  החדש 

השתתפות נדירה
בהתוועדות צאתכם לשלום

"צאתכם  בהתוועדות  הרבי  השתתף  מפתיע  באופן 
של  הרבי  בשליחות  יציאתו  לכבוד  שנערכה  לשלום" 
הרב  סיפר  לימים  הקודש.  לארץ  פויזנר  זושא  הת' 
בראיון  הנדירה  מההתוועדות  רשמיו  על  ע"ה  פויזנר 

:JEM לחברת המדיה החב"דית
רסקין,  דוד  הרב  אלי  התקשר  חזור,  נסיעתי  "לפני 
צעירי אגודת חב"ד, ואמר: "מאחר ואתה נוסע  מנהל 
לערוך  מבקשים  אנו  הרבי,  של  שליח  בתור  לארץ 

לכבודך מעמד 'צאתכם לשלום'".
אחרי  ל־770.  הלכתי  ערב  באותו  אך  הופתעתי, 
והתיישבו  התלמידים  מן  כמה  שם  התאספו  התפילה 
חיזוק  מילות  אמרו  וגם  תורה  דברי  כמה  נשאו  יחד, 
חודקוב,  הרב  לחדר  הציץ  כשעה,  כעבור  ועידוד. 
יישארו  כולם  ש"אם  של הרבי, והודיע  מזכירו האישי 
כחמש  בעוד  לכאן  יגיע  הרבי  במקומותיהם,  ישובים 
דקות". כולם כמובן נשארו במקומם עד שהרבי הגיע, 
ואז כולנו נעמדנו – כנהוג, שחסיד לא יושב בנוכחות 

הרבי.
כאשר הרבי נכנס לחדר הוא ביקש מאתנו להתיישב, 
אך אני לא התיישבתי. "אין כאן כיסאות?" שאל הרבי. 
לא הייתה לי ברירה, מצאתי כיסא פנוי והשענתי עליו 
החל  והרבי  הרבי,  את  סיפק  שזה  מסתבר  רגלי.  את 

לשאת דברים.
למשימה  להירתם  התלמידים  כל  את  עורר  הרבי 
מתוך  זאת  ולעשות  ברחבי העולם,  יהדות  הפצת  של 
למצוא  ומנסים  עול,  בכך  שרואים  מי  "יש  שמחה. 
תירוצים כיצד להשתמט", אמר הרבי, ומיד פנה לעברי 

והוסיף, "כמובן שאינני מתכוון לשליח הנוכחי...".

תשח"י
ט' אלול

הרב פויזנר ע"ה נואם בכנס צעירי אגודת חב"ד בשנת תשכ"ט

15

המדור מתפרסם מתוך הספר 'עת לדעת',עתלדעת
שנערך ע"י השליח הרב אברהם שמואל
בן הגה"ח הרב חיים מאיר בוקיעט ז"ל, ומוקדש לעילוי נשמתו

תרל"התשמ"ח

תרנ"בתרל"התשל"ט

שנת הבניין

מודיע  אדמו"ר  כ"ק 
לבנות"  "עת  על 
לבנות  להתחיל   –
לקנות  בניינים  או 
בניינים  חדשים, 
עבודה  תורה,  של 
חסדים,  וגמילות 
שנת  כי  ומכריז 
"שנת  היא  תשמ"ט 

הבנין".  
(סה"ש תשמ"ח ח"ב ע' 622

יום חתונת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב

שרה שניאורסאהן, בת  שטערנא  עם בת דודו הרבנית  כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב,  יום חתונת 
במוצאי  נערכה  החתונה  עשרה.  חמש  בגיל  בהיותו  הצ"צ,  בן  מאוורוטש,  הריי"צ  אדמו"ר 
אבי  מגורי  מקום  (שבאוקראינה),  וואהלין  שבפלך  אוורוטש  בעיר  תצא,  כי  קודש פ'  שבת 

הכלה 
בריאותו,  חולשת  מסיבת  ובעיקר  לחתונה,  סיבות  מכמה  נסע  לא  מהר"ש  אדמו"ר  כ"ק 

ולחתן התלוותה רק אמו הרבנית רבקה.
(נשואי הנשיאים ע' 45)

ידוע גם שכ"ק אדמו"ר מהר"ש רצה שהחתונה תהא דווקא בליובאוויטש, באמרו, שבתנאים 
(י' סיון תרכ"ה) נקבע שמקום החתונה יהיה ב"ירושלים", ואם לא ירושלים אז ליובאוויטש...
(שם ע' 45)

במשך ימי ה"שבע ברכות" אמר כ"ק אדמו"ר מהר"ש שלושים ושנים מאמרי חסידות. 
(שם ע' 47)

ביקור האדמו"ר 
מגור

כ"ק אדמו"ר ה"לב 
מגור,  שמחה" 
האדמו"רים  זקן 
מועצת  ונשיא 
התורה,  גדולי 
אצל  לביקור  בא 
עורר  הדבר  הרבי. 
רבה  לב  תשומת 
חוגי  בכל  ביותר 
התורנית  היהדות 

והחסידית. 

סעודת 'קבלת 
פנים'

"קבלת  סעודת 
של  פנים" 
אדמו"ר  כ"ק 
ב  " ש ר ה ו מ
היום,  החלה 
ערב  ששי  יום 
פ'  קודש  שבת 
החופה  תצא.  כי 
במוצאי  נערכה 

שבת קודש. 

יום חתונת הרבנית בת האדמו"ר המהר"ש
יום חתונת הרבנית חי' מושקא בת כ"ק אדמו"ר מהר"ש, עם הרה"ח ר' 
הששי  ביום  בליובאוויטש  התקיימה  החתונה  הורנשטיין,  הכהן  משה 

ערב שבת קודש.
הרבנית חי' מושקא היתה ילדה קטנה בהסתלקות אביה כ"ק אדמו"ר 
מהר"ש (בגיל אחת עשרה), ולכן אחיה כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב והרה"ק 

הרז"א התעסקו בחתונתה.
על החתונה כותב כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ:

שבת קודש אחר הבדלה  ובמוצאי  קודש,  שבת  ...החופה היתה בערב 
כ"ק  הוד  אל  חסידים  והרבה  המחותנים  באו  לערך  התשיעית  בשעה 
שבת  מוצאי  של  חמין  לשתות  (וויזיט)  ביקור  עם  הרה"ק,  אאמו"ר 
מחממין,  למים  נהפכו המים חמים  של שמחה  הזמן  מצב  לפי  קודש. 
כבר היתה  ובשעה האחד עשר  מלכה,  מלוה  שמחה, סעודת  כוס של 
חדר הפרוזדור  כ"ק אאמו"ר וכן  בהתגלות והחדר הגדול של  השמחה 
אאמו"ר  כ"ק  התחיל  עשרה  השתים  שעה  ובחצי  אנשים.  מלאים  היו 

לאמר הדרוש "כל הנהנה".
(אג"ק מוהרש"ב ח"א ע' קנט. ליקוטי דיבורים ח"ד ע' 1318)

ט' 
אלול

י' 
אלול

י"א 
אלול

ז' 
אלול
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תשל"ט
ט' אלול אמירת לחיים עם האדמו"ר מגור

בעיצומה של היחידות
במהלך  הרבי.  אצל  ליחידות  מגור  שמחה'  ה'לב  האדמו"ר  הגיע  ערב  בשעת 
היחידות, שנמשכה כרבע שעה, שוחח עמו הרבי על דבר חודש אלול ועל עמידה 

בתוקף על שלמות הארץ ותיקון החוק של מיהו יהודי. 
במהלך היחידות ביקש ה'לב שמחה' שיביאו יין על מנת לומר לחיים "לישועת 
כלל ישראל". בהוראת הרבי, אכן הובא בקבוק וחילקו לחיים לנוכחים. האדמו"ר 
ומתוקה".  טובה  לשנה  טובה  וחתימה  כתיבה  "שתהיה  ואיחל  לחיים  אמר  מגור 

הרבי נענה "בטוב בנראה והנגלה. לחיים, לחיים!".

בשיחה האחרונה אמר הרבי כי יחלק עתה שלושה מטבעות, האחד לצדקה, השני לעשות בו מעשה 
טוב, והשלישי לכל אחד לעשות בו כטוב בעיניו והורה לסיים בשיר שמח.

הכינוס)  בתחילת  על הסטענדר  שהונחה  גדולה  (ומעטפה  סידורו  את  הרבי  נטל  אלו  דבריו  בסיום 
בידיו הק׳, וירד מהבימה למטה, שם עמד ליד שולחן קטן כל משך תרגום השיחה לאנגלית והביט משם 
עודד  והרבי  שמח  בשיר  הילדים  פצחו  ולמדריכות  למדריכים  המטבעות  חלוקת  לאחר  הילדים.  על 

נמרצות בידיו הק'.
קלות בידו  ילד אחד את ידו כמבקש לקבל מטבע מהרבי, הרבי תפס  כשיצא מבית המדרש הושיט 
של הילד והניפה בחיוך רחב. כמה ילדים נוספים שראו זאת מצא הדבר חן בעיניהם והושיטו אף הם את 
ידם, הרבי חזר על מעשהו הראשון גם עם אותם הילדים... כמה דקות לאחר מכן נסע הרבי חזרה לביתו.
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לברך  הרבי  הוראת  (לאחר  מדטרויט 
איש את רעהו) "כתיבה וחתימה טובה, 
המזרח  בקרן  ומתוקה".  טובה  לשנה 
הסטנדר  הוצבו  ועליה  הבימה  הוקמה 
והמיקרופון לשיחות, אך בינתיים ניגש 
כשזו  מנחה.  לתפילת  לעמוד,  הרבי 
וסקר  הבימה  על  הרבי  עלה  הסתיימה 
ניכרת  סיפוק  כשהבעת  הילדים  את 
יהודה  יעקב  הרב  המנחה  פניו.  על 
שונים  לילדים  זה  אחר  בזה  קרא  הכט 
לבימה לקרוא את שנים עשר הפסוקים. 
לאחר מכן כששיבח הרב הכט את ילדי 
כולם  את  והזמין  למיניהם  הקעמפים 
הרבי  גם  הצטרף  כף,  להם  למחוא 

במחיאת כפיים נמרצת.
החל  הפתיחה  דברי  כשהסתיימו 
הקודש.  שיחות  שלוש  באמירת  הרבי 
הדברים  תורגמו  ביניהן  בהפסקות 

לאנגלית.
בהתאם  נסב  השיחות  של  תוכנן 
(שהתפרסמה  הזקן  אדמו״ר  להוראת 
עם  לחיות  שיש  הקודם)  הרבי  ידי  על 
הכתוב  על  השבוע:  פרשת  עם  הזמן, 
למלחמה  את הפרשה ״כי תצא  הפותח 
בידיך",  אלוקיך  ה׳  ונתנו  אויבך...  על 
היצר,  למלחמת  יוצא  יהודי  שכאשר 
עליו  האדם,  של  הראשון  האויב  שהוא 
של  במצב  הוא  כי  לראש  לכל  לדעת 
הרבי  אויבך".  "על  האויב,  על  עליונות 
פשוטות  במילים  זו  הוראה  הוריד  גם 
לחיי  המתאימים  משלים  הבאת  תוך 
כהמשך  היצר.  עם  וויכוחיהם  הילדים 
הפרשה  חלק  עם  העניין  את  השלים 
"מוצא  רביעי)  (יום  זה  ביום  הנלמד 
התמורה  כבר  שזוהי  תשמור",  שפתיך 
מבטיח  שאז  הנ״ל,  העבודה  עבור 
בין הדברים  בגשמיות ורוחניות.  ברכתו  ולהשפיע  ליהודי  הבטחותיו  הקב״ה למלא את 

הזכיר הרבי את הדפסת ספר התניא קדישא באחד ממחנות הקיץ (קמפ ׳אמונה׳).

תשי"ט
י"א אלול הרבי נושא ארון בהלוייה
ביום זה נפטר רבי משה טווערסקי־שניאורסאהן, נינו של 
אדמו"ר האמצעי, נכדו של רבי יעקב ישראל מטשערקאס 
חתן אדמו"ר האמצעי, שזכה לגדול ולהתחנך על ידו. רבי 
משה הנהיג את קהילת טומשפול בקראון הייטס בסמיכות 

ל־770 וסייע רבות בפעילות המרכז לענייני חינוך.
המיוחד  המאורע  את  תיעד  גרונר  לייבל  הר'  המזכיר 

ביומנו:
אולם  החיים  לבית  שיסע  אמר  שליט"א  אדמו"ר  "כ"ק 
הוא יעמוד מבחוץ, כי באם יכנס בפנים, אז יצטרך להיכנס 
ל'אהל', ולזה צריך הכנות מה שלא הכין. שאלו אם הארון 
יעבור על־יד 770, ותשובת כ"ק אד"ש הייתה: "כ"ק מו"ח 

אדמו"ר התפלל כאן שנים רבות".
כשראה  להלוייה.  הרבי  יצא  ל־770  הארון  "כשהגיע 
אותו  שנשאו  לאחרי  לאוטו  הארון  להכניס  שהתחילו 
עשו,  וכן  עוד  אותו  לשאת  שימשיכו  ביקש  ל־770  מביתו 
ואף הרבי נגש ונשא את הארון. אחר כך הכניסו את הארון 
אחר  ועוד  לארון  סמוך  ישב  שמישהו  הרבי  ואמר  לאוטו 
הרבי  החלון.  את  יפתחו  אבל  לנהג,  סמוך  לשבת  יכול 
מסוימת  המלווים והיכן המכוניות. מפני סיבה  שאל היכן 
מקופישניץ  האדמו"ר  את  שאל  והרבי  הארון  התעכב 
שליט"א אם הוא יודע את הסיבה, ואמר שבכלל אצלם היה 
אחר כך שאלני איפה האוטו  להוביל בחינם.  קפידא שלא 
שלו, והראיתי לו, ונכנס לתוכו [ואיתו - הרב שמואל הלוי 
לויטין, הרב שלמה אהרן קזרנובסקי ועוד אחד. הנהג היה 

ר' יודל קרינסקי].
"כשהגיע לבית החיים עמד שם בחוץ זמן קצר ואחר כך 
חזר לבד. כשהגיע ל־770 שאלני אם יתפללו מנחה עכשיו 

או ימתינו עד שכולם יחזרו, ואמרתי שנתפלל כעת. 
"לתפלת ערבית שאל את ר' שניאור זלמן הלוי דוכמאן 
משה  ר'  (עבור  קדיש  אמירת  עצמו  על  לקחת  מוכן  אם 
ע"ה), ואמר שמוכן, רק שהלילה כבר התפלל ערבית. אמר 
מישהו  שיעמוד   =] גיין'  צו  ַאנדערער  ָאן  זָאל  'נו,  הרבי 
אחר]. ועמד שם בחור אחד, ושאל הרב ישראל יעקובסאן 
איז דָאך ַא  'זיכער, ער  אם בחור זה יכול להתפלל, וענה: 

כהן'" [= ודאי, הוא הרי כהן].
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