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13.9.19ע''טה'תשי"ג אלול 
544מגזין מס' 

 ערב שבת פרשת כי תצא
 קשר-שבועי מאת הרב יאיר כלב
המגזין מוקדש לע"נ מאיר דוד בן ניסים ועמליה תנ.צ.ב.ה 

  החיים כסדנא     

לא לפחד ולא להפחיד
אין נדרש מאתנו לטחון הרים ולהפוך עולמות, כי אם לטפל בפשיטות 

במה שמונח לפנינו. להאיר באור חיובי ובחיוניות את ריבוי הענינים
הפשוטים והרגילים שמתחת לאפינו ממש.

הרבי של  זו  שבגישתו  הרבים  ההבטים  לאחד  דוגמה  להלן 
מליובאוויטש:

יהודי מסוים, לאחר פטירת אדם קרוב ויקר, סיפר לרבי אודות מאורע
שהתרחש בבית האבלים במהלך ימי ה'שבעה':

מנורת השמן לעילוי נשמת הנפטר כבתה, ואז לפתע צמחה הלהבה
שוב, וכך נשנה הדבר שלוש פעמים.

יכולה להיות המאורע הפחיד את האיש והוא שאל את הרבי מה 
המשמעות והמסר של מאורע זה. בפתח מענהו כותב לו הרבי:

 "בדרך כלל אינני נלהב לפרש מקרים בלתי רגילים, ולדעתי אין זה מן
התבונה להתעסק בענינים כגון אלה, בה בשעה שישנן הוראות רבות
כל כך, שתורתנו, תורה אור )כיון שהיא האור האמיתי ומאירה על כל
הענינים כפי שהם באמיתתם(, תובעת מכל יהודי להפנות אליהן את

)לשלימות הענין ראה בספר 'תורת מנחם - מנחם ציון',מלוא תשומת הלב... 
(.551כרך שני - מנחם משיב נפשי ע' 
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)אדמו"ר הזקן( - היינו שיש לקבוע עתים ללימודקביעות בנפש..."  בזמן אלא גם קביעות"לא רק 
התורה, ליצור 'דופק לימודי' קבוע, ביום ובשעה,  עד אשר יגלה האדם כי, לאמיתו של דבר, התורה היא

לחם חוקו ומזון הנפש…

!6שימו לב - שיעור חדש בימי שני בירושלים: פרטים בעמוד 

21:30בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה 
במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי באינטרנט,

.www.tanyaor.comבאתרנו: 

                                                                   

( המוביל מבית דגן לאור יהודה, בכניסה למושב נוסעים412הכניסה לישוב חמד בכביש )מס' 
83ישר עד הכיכר, בכיכר שמאלה לרח' הזית – לקראת סוף הרחוב, לפני הכיכר הבאה - הזית 

מצד שמאל. חניה בשפע מאחורי בית הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר. התכנסות כיבוד
.052-4-446-144. לפרטים נוספים: שי גרציק 20:45ושתייה קלה מ-

צומת אור יהודה

צומת
בית דגן

http://www.tanyaor.com/
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היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני,  - )אדמו"ר הזקן( לחיות עם הזמן...
דרכו יורדים לעולם הזה אור ושפע מיוחדים, אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי ברכה' אלה
ולתרגמם למעשים עד אשר תואר, באופן ממשי, סביבתנו המיידית בגוון המסוים של נתינת הכח

הטמונה באותו זמן.

ח"י אלול
יום הולדתם של שני המאורות הגדולים: רבי ישראל בעל-שם-טוב מייסד החסידות  
הכללית ורבי שניאור זלמן מליאדי מייסד חסידות חב"ד, אשר האירו את העולם באור

התורה בכלל ואור החסידות בפרט.

הבעל שם טוב הקדוש
שנת  ה'תנ"ח',  ח"י אלול שנת  , שנתנחתביום השני 

לבריאת העולם )5458 (, נולד המאור הגדול רבי1,698 
ישראל הבעל שם טוב )הבעש"ט( ש'הוריד' לעולם את
תורת החסידות הכללית. מעיקרי תורתו נוסדו אחר כך

חסידויות רבות.
למילה 'נחת' ישנם שני פירושים:

הרי.1 ואת ה–ח' בפתח  ה–נ' בקמץ  ננקד את  כאשר   
'ָנַחת', לשון פעולה במובן של ירד, נחת – רמז שנקבל 

לירידתה של נשמה גדולה לעולם, נשמת צדיק גדול.
. כאשר ננקד את שתי האותיות הנ"ל בפתח, מתקבלת2

המילה ַנַחת שפירושה רגיעה, שביעות רצון ומנוחה.
– המשמעות  מתקבלת  הפירושים  שני  משילובם של 
גרם גדול אשר  צדיק  לעולם  )ירד(  ָנַחת  ה'נחת'  בשנת 

והביא ַנַחת ליהודים!!!
רבי ישראל בעש"ט נולד כחמישים שנה לאחר פרעות
ישראל שרוי במעין היה עם  ימים  ות"ט. באותם  ת"ח 
עילפון, מוכה וחבול ובמצב רוחני ירוד. בכל שלטה אוירת
מהם ניטלה  מעטים,  לא  יהודים  רוח.  ונכאות  בלבול 
טעמה הערב של מסורת ישראל והחלו נחשפים לחכמות
הגויים, מה שהביאם להפסיק או על כל פנים להפחית
אנשים במרביתם  אחרים,  הקדושה.  התורה  מלימוד 
פשוטים וקשי יום )סנדלרים, עגלונים, חייטים  וכדומה(,

בשל המצב הכלכלי הקשה היו טרודים כבר מצעירותם
עד מעל לראשם בעול הפרנסה וממילא נבצר מהם ללמוד
באופן מסודר ב'תלמודי תורה' או בישיבות. בצוק העתים,
גם הבוגרים התקשו לקבוע עתים לתורה בשובם מעמל
יומם המפרך, עד כי רבים מפשוטי העם כמעט שלא ידעו

קרוא וכתוב.
לעומתם, אלה ששפר מזלם וזכו לעסוק בתורה, בהם
למדנים גדולים וחכמים ידועי שם, חשו עצמם מרוממים

 אליהם בביטול ובהתנשאות.מפשוטי העם והתייחסו
בתקופה קשה זו, כדוגמת המעורר את המעולף מעלפונו
ידי הקריאה בשמו, שלח הקב"ה לעמו את נשמתו על 

הכבירה של הצדיק המופלא רבי 'ישראל' בעש"ט.
כלל בעבור  ימיהם  כל  נפשם  מסרו  הצדיקים  הוריו 
ישראל ורק לעת זקנתם זכו להולדת בנם יחידם, שנשמתו
הגדולה בעלת היכולות הנשגבות נשלחה ממרום להביא
עוד המופלג,  גילם  בשל  ונחמה.  מזור  לעולם  ידם  על 
בהיותו רך בשנים, נתייתם ישראל מהוריו הקשישים והוא

כבן חמש.
ברגעיו האחרונים, בשכבו על ערש הדווי, מסר  הצדיק
צוואתו את  הקטן  לבנו  הישיש  אליעזר  רבי  הנסתר 

אדםהאחרונה:  מאף  תפחד  ואל  תירא  אל  "ישרוליק, 
ומשום דבר בעולם, רק מהקב"ה בעצמו. אהוב כל יהודי,

ללא יוצא מן הכלל, בכל הלהב והלהט של נשמתך!!!
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דבריו אלה האחרונים של אביו נחקקו על לוח לבו של
בבקשו ילדותו,  בשנות  חייו.  ימי  לכל  הקטן  ישרוליק 
להרגיש ממש כי אינו מפחד משום דבר רק מה' לבדו, היה
הולך לאחר לימודיו ב'חיידר' לשדות וליער ושוהה שם
מי שיהיה  )מבלי  יתום  בהיותו  ארוכות.  שעות  לבדו 
שימנע זאת ממנו( התאפשר לו לפעמים להישאר יחידי
ביער בלילה, ואף לישון שם מבלי לפחד כלל כפי שלימדו
נסתרים גדולים  צדיקים  ביער  פוגש  היה  אביו. לעתים 
שעד מהירה עמדו על גודל נשמתו ויכולותיו העצומות,

ולימדוהו רזי וסודות התורה.
ביהודים מתבונן  כשהיה  בצעירותו  רבות  פעמים 
כיצד הזכה  בראייתו  ראה  תפילתם,  בעת  הפשוטים 
משבחים הם את הקב"ה במילים פשוטות היוצאות מלב
זך ותמים. המראה המלבב של אנשים פשוטים המאמינים
שאלות ולשאול  להקשות  מבלי  בפשטות  בקב"ה 

ומקיימים בתמימות את המצוות, משך את לבו.
בן  אליו16בהיותו  נגלה  אלול,  בח"י  הולדתו  ביום   ,

אליהו הנביא וגילה לו עד כמה נעימה, חשובה ומקובלת
תפילתם של האנשים הפשוטים לפני הקב"ה. למן אותו
יהודים אלה לשבח את לעורר  יום החל בכל הזדמנות 

הבורא בלשונם העילגת.
ר' מוישה?" "מה שלומך  טוב" -היה שואל הבעש"ט. 

ר' ישראל היה מתמוגג מנחת'ברוך ה " – ענה מוישה. 
ביודעו מעלת שבחים אלה במרומים.

, בשל אהבתו הגדולה ל'תינוקות של בית18בהיותו בן 
ב'חיידר' הקטנים  הילדים  של  לחינוכם  התמסר  רבן', 

לאהבת ישראל ואהבת הבורא.
, ביום הולדתו בח"י אלול, נגלה אליו איש26כשהיה בן 

פלאי שהיה למלמדו בסתר למשך שנה. מורו הצדיק סיפר
לו כי נשלח ללמוד עימו על  מנת  להכינו  להיות  לנוחם

ולעזר לעם ישראל. רק לאחר שנה גילה לו האיש הנסתר
כי אינו אלא 'אחיה השילוני' - )אחיה היה נביא מהעיר
שילה אשר בשומרון, ומכאן שמו. לפי דברי חז"ל האריך

 שנה והיה רבו של אליהו הנביא(.600ימים וחי 
עוד גילה לו כי נשמתו באה מעולם האמת כדי ללמוד
כ'בעל שם טוב'. כיצד לממש שליחותו  ולהדריכו  עימו 
לאחר שנה, כאשר הגיעה העת להתחיל שליחותו, הורהו
רבו כי מעתה עליו לפעול באופן גלוי. אלא שרבי ישראל
ומן הפירסום  מן  חששו  בשל  להתגלות  כלל  חפץ  לא 
המחלוקת וכו'... מספר שנים התחמק, בהמשיכו להמנע
מלפעול בגלוי, עד אשר מן השמים לא הותירו בידו כל
תפקיד את  ובפרסום  בפועל  למלא  ואילצוהו  ברירה 

נשמתו בעולם.
שנה לבריאת העולם(,5494בח"י אלול שנת ה'תצ"ד )  

 שנה, נתגלה ברבים.36כשמלאו לבעש"ט הקדוש 
כאשר התגלה ונתפרסם, החל הוא לפעול בעיקר בשני

מישורים:
. 'מגלה עמוקות'.1
 'עושה נפלאות'..2

הבעש"ט גילה רזי תורה )שהיו'מגלה עמוקות': בענין 
נסתרים עד ימיו( בהסברים פנימיים ועמוקים הנקראים
'דברי חסידות'. תורת החסידות מפיחה רוח חיים חדשה
בעבודת ה', בהדגישה עד כמה יקר אצל הקב"ה כל יהודי
באשר הוא. בתורתו מנחם הבעש"ט ומרגיע את בני דורו
ה' לעבודת  ומקרבם  רוחם  את  מעודד  הלב,  שבורי 

ולאהבת הזולת. 
נפלאות':בענין  המופת'עושה  סיפורי  הם  מרובים   

השמימיים אודות פעולותיו של הבעש"ט לטובת אחיו
נהג עימם  שגם  הגויים  שכניהם  ולטובת  היהודים, 
בעיניהם ישראל  קרן  להעלות  כדי  עין  טוב  הבעש"ט 

ולמען ייטיבו ליהודים.
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מבואר בתורת החסידות כי למן זמנו של הבעש"ט החל
אורו של משיח. באחת מאגרותיו מעיד בעולם  מנצנץ 
הבעש"ט על עצמו כי בראש השנה תק"ז היתה לו 'עליית
המשיח. של  היכלו  עד  העליונים  לעולמות  נשמה' 

מר?"ולשאלתו  קאתי  אדוני"אימתי  תבוא  )מתי   
.לכשיפוצו מעיינותיך חוצה"המשיח?(, ענה לו המשיח: "

כלומר הפצת מעיינות החסידות )שגילה הבעש"ט( היא
אלה מעיינות  וכשיהיו  המשיח,  לביאת  והכלי  ההכנה 
ומקומות שהם בבחינת )גם אצל אנשים  לנחלת הכלל 
האמיתית הגאולה  בפועל  תבוא  אזי  לקדושה(  'חוץ' 

והשלימה. 

רבנו הזקן בעל התניא

ודהרני קביום ח"י אלול בשנת ה'תק"ה' - קה"ת – 
שנה לבריאת העולם )5505ורה, ת (, בדיוק ביום1,745 

נשמתו של47שבו מלאו לבעש"ט  ירדה לעולם  שנה,   
המאור הגדול רבי שניאור זלמן.

אדמו"ר הקודם  הרבי  מספר  אירועים שמימיים,  כמה 
הריי"ץ, קדמו והובילו ללידתו. הוריו הצדיקים שלא זכו
לפרי בטן שנים רבות הלכו להיוועץ בבעש"ט ולקבל את

ברכתו.
ביום הולדתו היה הבעש"ט נוהג לערוך סעודה ולומר
שמחת כדי  תוך  שנה,  באותה  תורה.  דברי  במהלכה 
הסעודה, שרתה  רוח  הקודש על הבעש"ט והוא בירך את
"למועד הזה והבטיחו  )אביו של רבנו הזקן(  רבי ברוך 

ממש אתם חובקים בן"...
בפנימיות המבואר  את  בקצרה  להוסיף  המקום  ]כאן 
התורה: לפני שנשמה יורדת  להתלבש  בתוך  גוף  בעולם

הזה הגשמי, מכינים את הנשמה בשמים לקראת ירידתה.
נשמה שכבר היתה פעם או יותר בעולם למטה, נמשכות

 שזו להחדשהההכנות לירידתה משך שנה. ואילו נשמה 
ירידתה הראשונה לעולם הזה, נמשכות ההכנות לירידתה

 שנים[.3משך 
( ה'תק"ב  אלול  העולם(,5502בח"י  לבריאת  שנה   

כי בעוד  שנות3ממשיך הרבי הריי"ץ, הוחלט למעלה   
נשמה  תבוא  תק"ה,  בשנת  אלול  בח"י  חדשההכנה, 

לעולם...
והתחילה השנה החדשה, חודש אלול  כאשר הסתיים 
שנת תק"ה, שמו החסידים לבם לכך שהבעש"ט מתנהג

בימי החגים בשמחה יתירה מהרגיל...
מיד לאחר שהרבנית הודיעה לרבי ברוך כי אכן הרתה,
רמז בתוך הסעודה  כך.  לבעש"ט על  להודיע  הוא  נסע 
הבעש"ט לחסידיו כי שמחתו הגדולה נובעת מכך שהיום
את תאיר  אמר,  זו,  נשמה  לעולם.  חדשה  נשמה  ירדה 
תורת ואור  הנגלה  תורת  אור   - אורות  בשני  העולם 
הנסתר. במילים אלו רמז לשמו של הרך הנולד – שניאור,

.שני אור
זלמן שניאור  רבי  של  נשמתו  שליחות  גודל  ביודעו 
יש עתה  לעת  אשר  דברים  ישנם  כן  )שעל  לכשיגדל 
להצניעם ולשמרם בסוד(, הזהיר הבעש"ט את ר' ברוך כי
אין לגלות לאף אחד דבר וחצי דבר בקשר להולדת הילד

ומהו השם הניתן לו... 
כבר בהיותו רך בשנים נראו בו בבירור כשרונות בלתי
רגילים. שניאור זלמן הקטן ניחן בזכרון והבנה מופלאים
בתורה... בבגרותו למד אצל הרב ה'מגיד', תלמידו וממלא
מקומו של הבעש"ט... לימים ייסד ר' שניאור את חסידות

עת( המבארת בהבנה והשגהדינה – בכמה – חחב"ד )
  צריך  לאהוב  כלמדועשכליים את  תורת  הבעש"ט  -  
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יש להתפלל בחיות ובשמחה. ענינה העצמיומדוע יהודי 
'הורדת' עניני אמונה שלמעלה של תורת רבנו הזקן - 
מהשכל עד אשר יבואו בהבנה והשגה בשכל גופא, ועד
שהשכל הטבעי האנושי יבין אלוקות. ובלשון החסידות –

"אורות דתוהו בכלים דתיקון" .
באחת משיחותיו הזכיר הרבי מליובאוויטש נשיא דורנו

ח"יאת פתגמו של הרבי הקודם האדמו"ר הריי"ץ, לפיו - 
אלול. בחודש  חיות  מכניס  סוףאלול  עד  אלול  מח"י   

ימים, כנגד 12החודש נותרו  חודשי השנה העוברת.12   
בימי המאסף האחרונים הללו מאירה נתינת כח מיוחדת
כנגד חודש יום  כל  ובשמחה -  לענין התשובה בחיות 
אחד מחודשי השנה שחלפה. ח"י אלול הוא כנגד חודש
תשרי, י"ט אלול הוא כנגד חודש חשון, וכך הלאה עד זמן
השיא בכ"ט אלול, ערב ראש השנה, המהווה יום 'חשבון

הנפש' על חודש אלול הנוכחי כהכנה לשנה החדשה.
וביאר הרבי: ידוע החילוק בין עצבות למרירות דקדושה.

  שכמו  ממיתה  אתהעצבותחכמים הרחיקו מאד ממידת 

חיות. אדם השרוי בעצבות האדם בהותירה אותו ללא 
ולתפקד. לפעול  יכולתו  המשתק  בכיווץ  לשקוע  נוטה 

פועלת על האדם את ההיפךמרירות דקדושהלעומתה   
מעשיו על  להתחרט  רבה  חיות  בו  בהחדירה  הגמור, 
בפועל לתקנם  ולפעול  תשובה  עליהם  לעשות  הרעים, 
ממש. התמרמרות האדם על מעשיו הלא טובים מעוררת

בו רצון לשפרם, ומחדירה חיות במעשיו הטובים.
לאור האמור מובן כי עבודת התשובה של חודש אלול
אין ענינה 'עצבות' כי אם 'מרירות דקדושה'. וזהו ענינו
לפעול ואחד  אחד  לכל  כח  נתינת   – אלול  ח"י  של 
שעבודת התשובה אצלו תהיה בתנועה של חיות ושמחה.

הבעש"ט 'הוריד' לעולם בתורת החסידות הכללית את
להיות.צריךהתביעה האלוקית מן האדם - מה שהוא   

הדרך את  הזקן  אדמו"ר  מורה  חב"ד  חסידות  ובתורת 
 - הכלים  את  ה'איךומעניק  בעבודת  זאת  מיישמים   

בפועל.

)נקודות משיחותיו של הרבי הקודם, אדמו"ר הריי"ץ, 
 נשיא דורנו(,ומשיחותיו של הרבי מליובאוויטש
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הסיפור השבועי
שיקוי הפלא

רגע קודם שנכנס לאכסניה נתקלה רגלו במכשול והוא
תחוב שהיה  מהאקדח  כדור  נפלט  הנפילה  בעת  מעד. 
בחגורתו וחדר לבטנו. הנסיך בנדיקט השמיע צווחת כאב

ואיבד את הכרתו.
מהומה קמה. חברו הקרוב של הנסיך, פייר לואי, עשה
כל שביכולתו להזעיק אליו את הרופאים הטובים ביותר,

ואולם נראה היה כי כל המאמצים עולים בתוהו.
המסתורית השליחות  את  ניסן  ר'  הבין  רגע  באותו 
שהטיל עליו הבעש"ט בביקורו האחרון אצלו. בטרם נפרד
הים 'יורדי  בתהילים  "כתוב  הבעש"ט:  לו  אמר  ממנו 
באניות, עושי מלאכה במים רבים'. הנשמה יורדת לגוף,
שהגלים כשם  אותה  מכסה  והוא  הים,  דוגמת  שהוא 
מכסים את יצורי הים. אבל יש 'אניות', שזה חינוך לתורה
ומצוות. ויש 'עושי מלאכה במים', הם מי שנבחרו להציל

נשמות ששקעו ב'מים', וגדלו בסביבה מנוכרת ליהדות".
ניסן להעביר מסר לפייר לואי, ר'  הבעש"ט הטיל על 
חברו של הנסיך. "הוא יהודי, ושמו המקורי פסח צבי",
לו: הורה  הבעש"ט  חתומה.  מעטפה  בידו  והניח  אמר 
הסמוך ביער  וחברו  הנסיך  של  לשהייתם  השני  "ביום 
להרקי, לצורך ציד, פתח את המעטפה. אחר כך לך אל
פייר לואי, וספר לו כי יהודי הוא וכי 'פייר' הוא 'פסח',

ו'לואי'  מציין את שייכותו לשבט לוי".
פייר לואי היה יהודי יליד צרפת. שם הכיר את הנסיך
בנדיקט, בעת שזה רכש השכלה במדינה. ספק רב אם
הנסיך ידע שחברו יהודי, שכן עובדה זו היתה מעומעמת

בתודעתו של פייר לואי עצמו.
ברוסיה להתגורר  לואי  פייר  עבר  השנים  במרוצת 

בעקבות חברו. בילוי אהוב על השניים היו מסעות ציד. 

את הסובבים  ביערות  מוצלח  מרדף  סיימו  עכשיו  גם 
האסון בעקבות  הושבתה  האווירה  אך  הרקי.  העיירה 

הכבד.
בהתרגשות פתח ר' ניסן את המעטפה. להפתעתו מצא
שם מרשם לטיפול בפציעה שהלמה בדיוק את פציעתו
של הנסיך. הבעש"ט הוסיף שעל ר' ניסן להימנע מלקבל
ליהודי לגמול טובות  יבקש מהנסיך  כלשהו, אלא  שכר 
האזור ולספק להם פרנסה. הבעש"ט אף ציין כי לא יימנע

מלגלות את מקור התרופה הסודית.
ר' ניסן מיהר להכין את השיקוי על פי הוראות הבעש"ט
וניגש אל האכסניה שבה שכב הנסיך. שם נגלתה לעיניו
ויוצאים, חומו של הפצוע מבוכה קשה: רופאים באים 

עולה, ונראה כי אלה שעותיו האחרונות.
כשהבחין פייר לואי בר' ניסן העווה את פניו בבוז. "מה
הפנים. מקבלת  התעלם  ניסן  ר'  שאל.  כאן?",  מעשיך 
"באתי להציע תרופה בעבור הנסיך", אמר בביטחון. פייר
לואי פרץ בצחוק מריר. "לך מכאן", קרא בלעג, "וכי רופא

אתה?".
בסמוך. שעמד  הרופא  לאוזני  הגיעו  הדברים  חילופי 
דוקא הוא ביקש להתענין במה שיש ליהודי להציע. ר'
הוראות פי  על  המרקחת שעשה  את  לפניו  הציג  ניסן 
הבעש"ט, ושכנע אותו לאפשר לו לגשת אל הנסיך. "כבר

אין מה להפסיד", אמר הרופא בעגמימות, "בבקשה".
היתה ההטבה  הבעש"ט.  הוראות  את  מילא  ניסן  ר' 

כמעט מיידית: חומו של הנסיך ירד והוא פקח את עיניו.
הסובבים הביטו בנעֶשה בפיות פעורים. זה היה נס נשגב
מבינתם. "הוא שרד את הפציעה!", קרא הרופא בתדהמה.
מהרגע זאת  "ידעתי  ניסן,  ר'  השיב  מופתע",  "אינני 

הראשון".
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"מניין לך?", שאלו הסובבים. ר' ניסן חייך ואמר: "מפני
שאת התרופות נתן לי רבי ישראל בעל שם טוב, שהוא

איש קדוש".
את למלא  השעה  הגיעה  כי  ניסן  ר'  חש  הזה  בשלב 
חלקה השני של השליחות. הוא ביקש לשוחח עם פייר
לו את דברי הבעש"ט על זהותו לואי בפרטיות, ומסר 
היהודית. "הבעש"ט ביקשני לומר לך שעד עתה הלכת

בדרך לא טובה, וכעת עליך לשוב מייד לאלוקיך!".
ואז הנסיך,  במצבו של  נוספת  נרשמה הטבה  למחרת 
שמע מפי מקורביו את אשר אירע. הוא ביקש לזמן אליו
על לו  לגמול  יוכל  איך  ושאלו  האלמוני,  המרפא  את 
שהציל את חייו. ר' ניסן דבק בדברי הבעש"ט, וביקשו
להיטיב עם אחיו היהודים. בימים הבאים הנסיך בנדיקט

החלים לגמרי, ועזב את העיירה עם חברו פייר לואי.

נשמעו ניסן  ר'  של  ביתו  דלת  ועל  ימים  כמה  עברו 
דפיקות. זה היה פייר לואי: גוֹו שח, ודוק של הכנעה נח
על פניו. "מאז נפגשנו", פתח בווידוי, "לא מצאתי מנוח
את שיתפתי  נפשי.  את  זעזעו  הבעש"ט  דברי  לעצמי. 
הנסיך בנדיקט בלבטיי, והוא עודדני ללכת בעקבות לבי

ולשוב לאמונת אבותיי".
יהודי קהילת הרקי זכו בתושב חדש: בעל התשובה פסח
צבי, שהחל לחבוש את ספסלי בית הכנסת וללמוד תורה
בעזרת אברך מסור. תחילה למד את אותיות הא'-ב', אחר
כך רכש ידע בקריאה, והחל מתפלל ולומד חומש ומשנה.
בתוך שנה אחת נהפך ליהודי ירא שמים, המקיים קלה

כחמורה ושוקד על התורה ועל התפילה יומם ולילה.
חסידי של  הנסתר  התא  את  חשף  המסעיר  האירוע 
בכל אורו  את  הפיץ  המעשה  ודבר  בהרקי,  הבעש"ט 

האזור.
)על-פי 'ספר הזכרונות'(

)מתוך העלון השבועי                     (
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)במדבר יט' ,ד("זאת התורה אדם"  

כשם שבאדם ישנם גוף ונשמה, כך גם בתורת ישראל ישנם גוף התורה )פשט הכתוב-'נגלה'(
ונשמת התורה )פנימיותה, סודותיה ורזיה-'נסתר'(. במדור זה מובא פרוט נושאי הפרשה על פי

 'נגלה', ובמדור שלאחריו יובא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשה על פי פנימיות התורה. 

נקודות עיקריות בפרשת כי תצא

רצף של מצוות והלכות
מצוות נוספות בנושאים שונים

כי תצא ממשיך משה רבנו להביא בפני העם בפרשת 
ציוויים נוספים ופרטיהם בנושאים שונים, חלקם בקיצור
בפרשה צויין  שכבר  כפי  אחד.  בפסוק  אף  או  נמרץ 
את זו  במתכונת  ההלכות  כלל  בדרך  חסרות  הקודמת, 
אין וממילא  לדורותיהם,  ישראל  חכמי  של  פרשנותם 
התובנות נעדרות  וגם  הלכה  פסק  מהווה  כאן  המובא 

והמשמעויות הטמונות בדברים.
שבויית מלחמה יפת תואר

לשאת התורה  מתירה  האדם,  של  ביצרו  בהתחשב 
שבויית מלחמה. אך כיון שבאמת אין הדבר רצוי, מצוה
בטרם לביתו,  הישראלי  הלוחם  כשיביאנה  כי  התורה 
הקודמים בגדיה  את  המלחמה  שבויית  תחליף  ישאנה, 
כן כמו  היפרדותה ממשפחתה.  את  ימים  חודש  ותבכה 
ותגדל את ציפורניה כדי תגלח היא את שערות ראשה 
שתתנוול בעיניו. כך תשהה אצלו חודש ימים ואחר כן
יחזור בו מכוונתו לשאתה, ישלחנה ישאנה. אולם באם 
מביתו לנפשה ומוזהר הוא לבל ימכרנה בכסף או יעשה בה

שימוש עבדות.
כפלייםיורש בהבכור 

- בן בכור יורש פי שניים מכל אח אחר, גם אם אימו היא
השנואה מבין שתי נשות אביו.

 בן 'סורר ומורה'
התנהגותו אשר  ואמו,  אביו  בקול  שומע  שאינו  בן   -
מגיעה, כדברי חז"ל, למימדים קיצוניים ובלתי מצויים. על
הוריו להביאו אל זקני העיר לבית הדין, שם על פי פסק

הדיינים יומת בסקילה.
 קבורה מיידית לגופת התלוי

- אין להלין )להשאיר למשך הלילה ללא קבורה( גופת
בו לקוברו  אם  כי  בעוונו,  ונתלה  מיתה  אדם שנתחייב 

ביום. זאת על מנת שלא לבזותו יתר על המידה, כי בצלם
אלוקים נברא האדם.

השבת אבידה לבעליה והגשת עזרה בדרך
- המוצא בעל חיים שאבד לבעליו או כל חפץ הנראה
התורה לבעליו.  להשבתו  לפעול  עליו  חובה  כאבידה, 
מדגישה את האיסור להתעלם מראיית האבידה ומחייבת

את המוצא לשומרה ברשותו עד לדרישת הבעלים.
כורעים תחת שורו  או את  חברו  חמור  הרואה את   -
משאם, אל לו להתעלם ולהתנהג כמי שאינו מבחין בדבר,
כי אם עליו לעזור ולסייע לפי הצורך: בהקמה, בפריקה

ובטעינה וכו'.
הבדלה בין גברים לנשים

- אסור לאשה ללבוש בגדי גבר, ולגבר ללבוש בגדי אשה.
יש להקפיד על ההבדלה בין גברים לנשים בכל אורחות
החיים, כדי למנוע עירוב המביא לתופעות אסורות על פי

תורה.
שילוח האם מן הקן

- באם מזדמנת לאדם קן ציפור, יש לשלח מן הקן את
האם ולאחר מכן לקחת את אפרוחיה. ומבטיחה התורה כי

בשכר מצוה זו יזכה מקיימה לאריכות ימים.
חיוב התקנת מעקה לגג 

- הבונה בית מחוייב להתקין מעקה לגג, על מנת להימנע
מגרימת נזקי נפשות.

איסור כלאים ושעטנז, ומצות ציצית 
בצומח השונים  המינים  בין  הפרדה  על  מצוה  התורה 

ובחי:
- אין לזרוע גרעיני תבואה )קטניות וכדומה( בתוך כרם

ענבים. תערובת זו נקראת כלאיים.
ממינים חיים  לבעלי  הרתומה  במחרשה  לחרוש  אין   -

שונים, כגון שור וחמור יחדיו.
- אין ללבוש בגד הארוג מצמר  ופשתים.  תערובת  שכזו



10

נקראת שעטנז.
- התורה שבה ומצוה אודות מצות הציצית )הן פתילות
מסמיכות כנפות(.  ארבע  של  בבגד  להטיל  שיש  הצמר 
כי חז"ל  למדים  השעטנז  איסור  למצות  הציצית  מצות 
במצות הציצית מותרת כריכת פתילי צמר בבגד של פשתן.

דיני איסורי עריות ופסולי חיתון
- אדם הטוען כי לא היו לאשתו בתולים, עליו להביא את
נכון הדבר, תיענש האשה טענותיו בפני בית הדין. אם 
בסקילה בפתח בית אביה. אולם באם יתברר כי משנאתו
לאשתו בדה האיש את הדברים, יחוייב בקנס לאבי אשתו

ולא יוכל לגרשה כל ימי חייו, באם תסכים לכך האשה.
- השוכב עם אשה נשואה, הוא והאשה חייבים מיתה.

אך טרם בכסף  )שקודשה  ארוסה  נערה  עם  השוכב   -
היתה לאיש(, אם היה המעשה בתוך העיר - דין שניהם
כמי הוא  )הרי  היה המעשה בשדה  אולם אם  בסקילה. 
שקם על חברו להורגו כי זעקה הנערה ואיש לא שמעה(

ייסקל הוא לבדו.
ויחוייב - האונס נערה פנויה, ישלם קנס לאבי הנערה 

לשאתה לאשה )באם תסכים הנערה לכך(.
- לא ישא אדם אשה שהיתה אשת אביו, גם אם אינה
אמו. וכן אין לשאת אשה שהיתה אשת דודו )אחי אביו(.

- גבר שהוא עקר, במקרים ותנאים מסויימים לא ישא
אשה.

- ממזר )הוא שנולד לאשה שבגדה בבעלה( לא ינשא לבת
ישראל.

- בני עמון ומואב אסורים לבוא בקהל  ישראל בקשרי
נישואין )בשל התנכרותם לבני ישראל בשעה שעשו הם

את דרכם במדבר לארץ ישראל(.
- אין לתעב אדומי באשר אח הוא לישראל )אדום, הוא
בני היו  גרים  כי  מצרי,  לתעב  ואין  יעקב(,  אחי  עשיו 
בניהם של  שלישי  דור  גיורם,  לאחר  בארצם.  ישראל 

מותרים לבוא בקשרי נישואין עם ישראל.
טוהר מחנה לוחמי ישראל

ישראל לשמור על בני  לוחמי  בעת מלחמה, מצווים   -
טוהר המחנה הצבאי )שכן השטן מקטרג במיוחד בשעת

סכנה(.

- לוחם שנטמא, עליו לצאת מן המחנה עד לגמר תהליכי
טהרתו הכוללים המתנה לשקיעת החמה וטבילה. לאחר

טהרתו יוכל לחזור לשדה הקרב.
כל לצייד  יש  למחנה.  ימוקם מחוץ  - אתר השירותים 
לוחם  בכלי  חפירה  שיאפשר  לו  לכסות  צרכיו,  כדי
שהשכינה המחנה  וקדושת  נקיון  צניעות,  על  לשמור 

בתוכו.
דיני עבד גוי שנמלט מאדוניו

- אין להסגיר עבד גוי אשר נמלט מאדוניו ומסתתר אצל
לאמצעי לדאוג  אף  הישראלי  על  מזו,  יתירה  ישראל. 

מחייתו ורווחתו.
איסור זנות בישראל

- העיסוק בזנות בישראל אסור בתכלית )בין אשה בין
גבר מישראל(.

- כסף או שווה כסף אשר ניתן כאתנן )כתשלום( לזונה,
אין להביאו כנדבה לה'.

דיני איסור ריבית
- אין להלוות בריבית לאיש או אשה מישראל. איסור זה
כי התורה מבטיחה  והן על המלווה.  הן על הלווה  חל 
בריבית ה'. מותר להלוות  יזכה בברכת  הנשמר מריבית 

לאינו יהודי.
 דיני הנדר

למלא עליו  להקדש,  תרומה  או  קרבן  להביא  הנודר   -
רגלים. הבטחה שיצאה התחייבותו קודם חלוף שלושה 

מפי אדם יש לקיימה, ומוטב כי לא ידור אדם כלל.
 דיני אכילת הפועל מן התוצרת

- העובד בכרם רעהו או בכל עסק ומפעל רשאי בשעת
מתוצרת או  הכרם  מגידולי  שובעו  כדי  לאכול  עבודתו 
המקום, אך אין להוציא מהתוצרת אל מחוץ לעסק. כמו
כן אוסרת התורה על הפועל העובד בקציר וכדומה ליטול
לעצמו כדי הנפת חרמש )כמות גדולה בעזרת כלי(, אך

מתירה בדרך איסוף וקטיפה ידניים בלבד.
דיני נישואין וגירושין 

כלפיה שטענותיו  בתנאי  לגרשה  יכול  אשה  הנושא   -
תופסות על פי  תורה  ומבוססות.  ועל  כל  פנים  תהליך
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הגירושין יהיה רק על פי הכללים ההלכתיים הכוללים מתן
גט.

להינשא בשנית לאיש גירושיה מותרת האשה  - לאחר 
אחר.

או שמת ממנו  גם  ונתגרשה  בשנית  שנישאה  לאחר   -
בעלה השני, אסורה אשה זו לבעלה הראשון.

הראשונה בשנה  לשמחה  עליו  מוטל  אשה,  הנושא   -
לנישואיהם )על כן, בשנה זו לא ייקח על עצמו תפקידים
או מטלות המרחיקים אדם מביתו ומאשתו, ויקדיש לה
שנה משך  כן,  וכמו  עמו(.  שהותה  להנעים  זמנו  רוב 

תמימה מיום נישואיו, פטור הוא מיציאה למלחמה.
 דינים בעניני חברה וממון

ציוד או  כלים  ייטול  לא  חוב,  בגין  רכוש  המעקל   -
המשמשים לקיומו ההכרחי של החייב.

- גונב נפש, החוטף איש )או אשה( מישראל ומשתמש בו
כעבד או מוכרו, דינו מיתה.

- איסור לשון הרע. התורה מזכירה בהקשר זה את מרים
הנביאה שדיברה סרה אודות משה אחיה ולקתה בשל כך
כיון מהגוף.  הצרעת  סמני  את  לחתוך  אין  בצרעת. 
יהיה כן  על  רוחני,  תיקון  הוא  הצרעת  בנגע  שהטיפול 

הטיפול רק על פי ציווי הכהן.
- הבא לַמשכן נכס חברו בגין חוב אינו רשאי להיכנס אל
תוך בית החייב. עליו לחכות בפתח הבית לקבלת המשכון.
- אם בשל דלותו של בעל החוב לא ניתן למשכן אלא
מכליי הצטרכותו הבסיסיים, כגון שמיכה בה הוא מתכסה
השמיכה את  ערב  מידי  להחזיר  שיש  הרי   – בלילה 

הממושכנת.
- אסור להלין שכר )לעכב התשלום של השכיר(.

- אין לגזור גזר דין מוות ולהמית אדם על סמך עדות בנו
או אביו.

יתום בשל או  גר  לטובת  הדין במשפט  להטות  אין   -
חולשתם.

של הבסיסיים  הצטרכותה  וכליי  בגדיה  למשכן  אין   -
אלמנה.

פאה ושכחה
- עומר בכמות שאינה גדולה במיוחד אשר נשכח בשעת
הקציר בשדה, אין לשוב ולקחתו. 'שכחה' זו יש להשאיר

למחייתם של העניים, גרים, יתומים ואלמנות.
הענבים את  'פאה'.  להשאיר  יש  בשדה(  )וכן  בכרם   -
שבחלקו העליון של עץ הגפן אין לבצור, כי אם להשאירם
עבור העניים. התורה מונה פאות שונות אותן יש להשאיר

בשדה, בפרדס ובכרם בעבור מי שאין לו משלו.
אין לצער אדם ובהמה יתר על המידה

- המתחייב בדין מלקות, אין להכותו יתר על ארבעים
מלקות.

- בשעת הדישה, אין לחסום את פי השור בעבודתו.
דיני יבום וחליצה 

- אדם שמת בלא בנים, מחייבת התורה את אחיו לשאת
את אלמנת אחיו לאשה ולקרוא את שם הבכור שיוולד על
יבם, נקרא  הנושא את אלמנת אחיו  שם הנפטר. האח 

האלמנה יבמה והתהליך ייבום.
- כאשר אחי הנפטר מסרב לייבם, אזי יש לקיים טקס
חולצת הדין, שם  לבית  'חליצה'. השניים באים  הנקרא 
האלמנה את נעלו של האח הממאן, יורקת על הארץ בפניו
ואומרת: " ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו".
אסורה החליצה,  טקס  או  הייבום  נעשה  לא  עוד  כל 

האלמנה להינשא לאחר.
דין דמי בושת 

- כאשר שני אנשים ניצים ביניהם, ואשת האחד פוגעת
בשני בדרך גסה, עליה לשלם קנס הנקרא דמי בושת.

 דיני מסחר ומשא ומתן
- התורה מצוה לסחור בדרכי יושר ולנהל המשא ומתן
באמונה. אין לרמות על ידי שימוש במשקלות ובכלי מידה

מזויפים.
מחיית זכר עמלק 

בישראל העמלקי  מלחמת  את  ומזכירה  שבה  התורה 
לזכור ישראל  בני  על  ממצרים.  בצאתם  בדרך  בהיותם 
לעולם )גם בימי שלווה ושלום בארצם( אשר מחוייבים

הם תמיד להכרית ולמחות את זכרו.
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חסידות על הפרשה

כי תצא

אין להתעלם מהנופלים בדרך
לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים

בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו )כב,ד(

– אם ראית יהודי הדומה"לא תראה את חמור אחיך" 
לבהמה טמאה,  יהודי שדומה"או שורו"בהנהגתו   –  
כשרה,  לבהמה  בדרך"בהנהגתו  נפלו"נופלים  הם   –  

בהמה,  לבחינת  אדם  הקםמדרגת  מהם,  "והתעלמת 
– חובתך לעזור להם ולהקימם מנפילתם.תקים עמו"  

כדי שתעזור שכן מן השמים גרמו שתראה בנפילתם 
להם; אלמלא לא היה הדבר שייך לך, לא היית רואהו.

"לא תראה... והתעלמת".

(633)מעובד מתוך 'לקוטי שיחות' כרך ב' עמ' 

שבת שלום!!!
כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב

ליקוט, רעיונות ועימוד: חי דמארי
 לנוכתבולהערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא 

tanyaor4u@gmail.com

   הרבי מליובאוויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת )מגיל רך
( תדלקנה נרות שבת וחג.3ביותר ולפחות מגיל 
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 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון
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