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16 Elul, 5780 | Parshas Ki Savo

Chai Elul, 5780

Things to do
On this day
Today is the birthday of the Baal Shem Tov
(born in the year 5458/1698) and the Alter
Rebbe (in 5505/1745).

“Chassidim repeat
an old chassidishe
saying in two
versions: (1) Chai
Elul is the day
that brought life
and brings life
into Elul. (2) Chai
Elul gives life into
the avodah of Ani
ledodi vedodi li.” 5

Things to do

Participate
in
a
6
farbrengen.
The Rebbe Rashab
and Frierdiker Rebbe
would say “Gut Yom
Tov” on Chai Elul.7
The
twelve
days
from Chai Elul until
Erev Rosh Hashanah
(Sefer Hasichos 5705,
correspond to the
)p. 122
twelve months of the
year. On each day, a cheshbon hanefesh should
be made for the corresponding month of the
)past year. (Sefer Hasichos 5703, pp. 177; 179

•
•

•

מאידך ,ברור שאין להתייחס לשיחה זו כ"משנה אחרונה" ,שהרי לאחר-מכן ב'התוועדויות' תשמ"ט ח"ד עמ' 279
הביא את שני הצדדים בשווה ,ויתרה מזו – בספר-השיחות תש"נ (מוגה) ח"ב עמ'  681הערה  104מביא רק את
הסברא לומר פ"א ,וכן בספר-השיחות תנש"א (מוגה) ח"ב עמ'  797הערה  15מביא רק סברא זו ,אך מוסיף "וצ"ע
ובירור בזה" ,וכלל לא צויין בשיחות הללו להתוועדויות תשמ"ז הנ"ל.
 5וראה לקו"ש חי"ט ע'  250ואילך .חכ"ט ע'  161ואילך.
 6אג"ק ח"א ע' רל.
 7ספר המנהגים ע'  .102פעם סיים הרבי את שיחת ח"י אלול" :כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר פעם בח"י אלול' :גוט יום טוב!'"
ואמר בעצמו" :גוט יום טוב!" (תו"מ ח"ו ע' .)173
לענין אמירת תחנון ביום זה ,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' אלול-תשרי עמ' כב) .ואף שכ"ק
אדמו"ר מהורש"ב הורה לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שלא לומר תחנון ביום זה (ספר-השיחות תש"ג עמ'  ,)140אבל זו
במפורש "הוראה ליחיד" ולא לרבים .וראה אודות ההנהגה בפועל אצל הרבי ב'אוצר מנהגי חב"ד' שם עמ' כא.

At the end of the second aliyah, it is customary
for the baal korei to raise his voice when reading
the possuk of Hashkifah.1
The baal korei receives the sixth aliyah (which
contains the tochachah) without being called up
by name. He recites the berachos before and
after the aliyah, as usual.2
It is customary for the baal korei to lower his
voice when reading the tochachah, and to read
it a bit quicker than usual.3 When reaching the
last possuk of the aliyah (“Eileh divrei habris”),
the baal korei resumes the regular tone.
After Minchah, we read the third and fourth
chapters of Pirkei Avos. See note regarding
whether Kol Yisroel and Rabbi Chananya ben
Akashya should be said before and after both
chapters, or just once (before the third chapter
and after the fourth chapter).4

•

•

•

•

 1לוח כולל-חב"ד.
 2ספר המנהגים ע' .31
 3מפי ר' ישראל גורדון שסיפר שפעם קרא את התוכחה אצל הרבי והרבי זירזו (באמצעות הרה"ח רי"ל גרונר שי')
לקרוא במהירות ובקול דממה .וראה פר"ח סי' תכח ס"ז לענין קריאת פרשת העגל ופרשת ויהי העם כמתאוננים.
 4לראשונה מצאנו את הנושא בשיחת ש"פ תצא תשמ"א (הנחה בלה"ק סכ"א) ,שם הביא הרבי ראיה מהנהוג בזה:
"מאחר שבשבת זו לומדים שני פרקים בהמשך אחד ,ובאופן שאמירת משנת 'כל ישראל' (קודם הלימוד) ומשנת 'רבי
חנניא בן עקשיא' (לאחרי הלימוד) היא רק פעם אחת ,על שני הפרקים כאחד [משנת 'כל ישראל' – קודם התחלת
פרק ראשון ,ומשנת 'רבי חנניא בן עקשיא' – לאחרי סיום פרק שני] – מובן ,שישנו קשר ושייכות בין שני הפרקים,
ועד שלומדים אותם בהמשך אחד".
לאחר מכן ,במשך השנים ,דן בזה הרבי פעמים רבות ,ודרש לחקור ולברר זאת ,ללא מסקנא סופית ('התוועדויות'
תשמ"ה ח"ה עמ'  2887ואילך' ,התוועדויות' תשמ"ז ח"ד עמ'  352ואילך) .ב'התוועדויות' תשמ"ו ח"ד עמ'  444מחלק,
שבכלל אין לומר את המשניות בין הפרקים כמו שאין מפסיקין בין שתי פרשיות מחוברות בקריאת התורה ,וצריך
לאומרן רק בין הפרקים ה-ו כדי להפריד בין משנה וברייתא.
אמנם לאחר מכן ,ב'התוועדויות' תשמ"ז ח"ד עמ'  ,400לאחר שמביא ראיה לנושא זה מקורבנות מוסף דסוכות ודוחה
אותה ,מסביר שמצד תוכן מרז"ל אלו והסיבה לאמירתם מספיק לאומרם פעם אחת ,ומאידך מביא ראיה להיפך מכך
שצריך להפריד בין פרק ה' שהוא משנה לפרק ו' שהוא ברייתא (כמודגש בתחילתו "שנו חכמים בלשון המשנה"),
ואמירה זו היא "העצה הכי פשוטה" לעשות כן .ומסיים" :ומזה יש ללמוד גם בנוגע לפרק שלישי ופרק רביעי (אף
ששניהם משנה ולא ברייתא) – כי ,נוסף להטעם שאין לחלק באופן האמירה דפרק חמישי ושישי לשלישי ורביעי,
יש צורך להדגיש את החילוק שבין פרק שלישי לפרק רביעי ,שהרי גם בחלוקה לשני פרקים יש נפקא-מינה לדינא",
עכ"ל.

Rambam

Visit www.chabadorg/dailystudy

ספר המצוות
טז מ״ע קסט
יז מ״ע קעא
יח מ״ע קעא קנג
יט מ״ע קנג
כ מ״ע קנג
כא מ״ע קנג
כב מ״ע קנג

פרק אחד ליום

שלושה פרקים ליום

Shabbos
הלכות תשובה ,פרק י

Shabbos
הלכות שופר וסוכה ולולב ,פרק ו-ח

Sunday

Sunday

ספר אהבה
הלכות ק״ש ,פרק א

הלכות שקלים ,פרק א-ג

Monday

Monday

הלכות ק״ש ,פרק ב

Tuesday
הלכות ק״ש ,פרק ג

Wednesday
הלכות ק״ש ,פרק ד

Thursday
הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק א

Friday
הלכות תפלה וברכת כהנים ,פרק ב

הלכות שקלים ,פרק ד
הלכות קדוש החדש ,פרק א-ב

Tuesday
הלכות קדוש החדש ,פרק ג-ה

Wednesday
הלכות קדוש החדש ,פרק ו-ח

Thursday
הלכות קדוש החדש ,פרק ט-יא

Friday
הלכות קדוש החדש ,פרק יב-יד
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