
1

27.9.19ע''טה'תשכ''ז אלול 
546מגזין מס' 

 ערב שבת פרשת נצבים/ראש השנה
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

המגזין מוקדש לעילוי נשמת חיים בן מורי יחיא וזהרה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

   החיים כסדנא

ענין 'קבלת העול' - היסוד הבריא לעבודה פנימית

ראשית העבודה )לשון עיבוד ותיקון( הוא ענין ה'קבלת עול'. כלומר, לא הריגוש
והחוויה הם העיקר, כי אם המעשה בפועל. יש להשתדל בשווה, בהתכוונות כנה, גם

כש"בא לי" וגם כש"לא בא לי" - באותו "יושר".
והביאור בזה, לאחר שראשית לכל מרגיל האדם את עצמו ומפנים את ענין המעשה
בפועל ב'קבלת עול' בחיי היומיום )שבזה גורם הוא ל'תענוג בורא'(, אזי כבר יכול הוא
'להכניס' גם 'חיות' בעבודתו )תענוגו האישי 'תענוג נברא'(. ומחוייב הוא האדם להכניס
תענוג ועריבות שלפי ערכו וטבעו בעבודתו, שהרי עבודה בקבלת עול בלבד )ללא שום
גילויי רגש וחוויה מרוממי נפש(, סוף סוף 'מייבשת' ובמילא מחלישה את כל יכולתו

לפעול באופן חיובי בעולם להאירו.
סדר עבודה זה, תנאי עיקרי הוא לחיים בריאים ומאוזנים: אף שאכן מחוייבים אנו
כוחם ועצום  נכון'(, שרב  ה'לא  והיראה מפני  ה'נכון'  )אהבת  רגשותינו  לעורר את 
לשמש 'כנפיי' שאר-רוח ה'מרטיבים' ומכניסים רוח-חיים בעבודתנו, מכל מקום, זאת
יש לזכור - העיקר הוא המעשה בפועל. וכהדגשת אדמו"ר הזקן בספר התניא סוף
פרק מ': כשם שהעיקר בעוף הוא גופו וכנפיי העוף תפקידם רק לאפשר לגופו לפרוח
בהן למעלה, כך בעבודת האדם - "תכלית האהבה היא העבודה מאהבה". כלומר,
העיקר בעבודת האדם הוא קיום ה'נכון' )הוא הרצון העליון(, ואילו רגשותיו )'כנפיי'

שאר רוחו(, עם כל חשיבותם, תפקידם רק לאפשר לו לעבוד את בוראו בחיות.
  וזהו שעל האדם להקדים ולהחדיר בעבודתו את ענין הקבלת עול - ראשית העבודה
)'תענוג בורא'( לפני וכתנאי להתעסקותו בענין ההתפעלות הריגשית )'תענוג נברא'(.
כי רק באופן הזה מוגן הוא מפני 'אורות דתוהו' - היסחפות לריגושים וחוויות שאינם

על הקרקע.
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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…

שימו לב: שינויים בזמני השיעור בירושלים - פרטים בעמוד הבא! 

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.

השבת ממנה מתברך חודש תשרי
"החודש השביעי, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת האחרונה של חודש אלול; ובכח זה

מברכים ישראל את החודשים אחת עשרה פעמים בשנה"

אתם ניצבים היום""
'שבתות כבשאר  שלא  השנה,  ראש  שלפני  זו  בשבת 

מברכים', אין מברכים בבית הכנסת את חודש תשרי.
את סיבת הדבר ביאר רבנו הזקן, בעל התניא, בשם רבו,

מהבעש"ט(:  זאת  )ששמע  ממזריטש  "החודשהמגיד 
השביעי, שהוא החודש הראשון לחודשי השנה, הקב"ה
בעצמו מברכו בשבת מברכים, שהיא השבת האחרונה של
חודש אלול; ובכח זה מברכים ישראל את החודשים אחת

עשרה פעמים בשנה".
מהי ברכתו של הקב"ה? ברכה זו היא העולה מתוכנה

זו:  שבשבת  התורה  קריאת  היום"של  ניצבים  ."אתם 
וכמו"היום"המילה  הדין,  יום  השנה,  לראש  מכוונת   

שכתוב "ויהי היום", ובתרגום למילים אלו שבפסוק נכתב:
הגדול(. דהיינו יום הדין  )=ויהי  דינא רבה"  יום  "והוה 

,"אתם ניצבים"שכאן מבטיח לנו הקב"ה כי בראש השנה 
קיימים ועומדים - כלומר, "זוכים בדין".

מכלל לפרט
כיון שברכה זו היא ברכה כוללת, הרי שמיד אחרי הכלל
באים הפרטים: "ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם...
מחוטב עציך עד שואב מימיך". לאחר הברכה הראשונה
שבעם הסוגים  עשרת  את  התורה  מפרטת  והכוללת, 
ברכתו את  מהם מקבל  ואחד  אחד  כל  ישראל,  אשר 
המיוחדת הדרושה לו. כל הברכות הללו מיועדות לתכלית
אחת – "לעברך בברית ה' אלוקיך".  כריתת  ברית  ענינה

ביטוי של התאחדות, כאשר שניים כורתים ברית ביניהם
להיות צריכה  כזה  באופן  אחת.  כמציאות  הם  נעשים 
ההתקשרות של עם ישראל לקב"ה - יהודי צריך להרגיש

שהוא והקב"ה הם דבר אחד.
המעשה הוא העיקר

לתת היא  הברית  כריתת  בענין  המרכזית  המטרה 
הקב"ה של  ברכותיו  מצד  הן  מעשי.  ביטוי  לדברים 
בשפע הגשמי,  הזה  העולם  בתוך  להתבטא  שצריכות 
ובהרחבה גשמיים כפשוטם. כידוע, הדין של ראש השנה
הוא בעיקר על עניני העולם הזה )"אין אדם נידון בראש
השנה אלא לעניני העולם הזה"(, ולכן באה ברכת ה' דוקא

בצורת שפע גשמי.
הוא העיקר  בוראו,  את  האדם  עבודת  מצד  גם  כך 
שהדברים לא יישארו אצלו במישור הרוחני, אלא יבואו
העיקר". "המעשה הוא  חז"ל:  ביטוי מעשי. אמרו  לידי 
הכוונות, גם אם יהיו הנעלות ביותר, אינן העיקר, אלא
ידי דוקא קיום המצוות בפועל. לכן ההלכה היא, שעל 
כוונה בלבד אין האדם יוצא ידי חובת קיום המצוות, כי
אם על ידי הקיום המעשי. רק בקיום מעשי של המצוות,
)אלא שלשלימות ידי חובה  יוצאים  כוונה,  בלא  אפילו 

המצוה יש צורך גם בכוונה(.
קוממיות

ידי עבודת ה' כדרוש, ובכלל זה עבודת התשובה, על 
שעל ידה נעשית כריתת הברית עם הקב"ה,  זוכים  לקבל
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את ברכותיו של הקב"ה בשבת זו, ו"זוכים בדין", וחודש
תשרי נעשה "המשובע והמשביע ברוב טוב לכל ישראל

על כל השנה".
ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובהובפשטות - 

הגאולה  - והפנימית  העיקרית  הטובה  עד  ומתוקה, 
של באופן  צדקנו,  משיח  ידי  על  והשלימה  האמיתית 
"ניצבים", כדברי הפסוק "ואולך אתכם קוממיות", בקומה

זקופה - ובקרוב ממש.

)מעובד מתוך הספר "שלחן שבת", על פי
'תורת מנחם' התוועדויות ה'תשמ"ז כרך ד'(

 

כל קודם תפילת שחרית, את  אומרים,  זו  בשבת  גם 
התהילים, אף על פי שאין מברכין את החודש.

אחרי התפילה – התוועדות בבית הכנסת, כבכל שבת
מברכים.

באחת משיחותיו אמר הרבי מליובאוויטש נשיא דורנו
כי בשבת שלפני ראש השנה יש להתחיל בשבת עצמה
ידי צדקה של מאכל בצדקה באופן המותר בשבת, על 
ומשקה )'לחיים'( או על ידי צדקה רוחנית, כמו נתינת
עצה טובה, ועל אחת כמה וכמה לימוד תורה. ועוד וגם
זה עיקר – קבלת החלטה טובה )כולל הסכום!( שתיכף
ומיד לאחר השבת יקיים... )נתינת ממון בפועל, להפריש

לעצמו וליתנו לעני או לגבאי בבוקר(.
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הסיפור השבועי
סוד התקיעות

הרגע שבו הופיעה דמותו של ר' אברהם מאיר מוורשה
מימי המעבר  סימן את  באלכסנדר  המדרש  בית  בפתח 

חודש אלול לכובד המורא של הימים הנוראים.
ובעל ר' אברהם מאיר, תלמיד חכם  היה  נכבד  חסיד 
מידות נאצלות. מעל כל סגולותיו התנוססה התקשרותו
הוא מאלכסנדר.  ישראל'  'ישמח  האדמו"ר  לרבו,  העזה 
נבחר לתפקיד הגדול לשמש 'בעל תקיעה' בראש השנה

בחצר הרבי.
למלאכת מאיר  אברהם  ר'  ניגש  היה  ורחימו  בדחילו 
הקודש. את ההכנות הנפשיות החל זמן רב קודם שהימים
הנוראים ִהשרו את אימתם על הציבור. אחרי ראש השנה
לא היה שב לביתו, אלא נשאר לחסות בצילו של רבו עד
אחרי שמחת תורה. תקופה זו יוחדה על ידו להתעלות
רוחנית, ללימוד בדבקות ובהתמדה, ולתפילות ממושכות,

כבן המתחטא אצל אביו.
גם יד  מאיר  אברהם  לר'  כי  לספר  ידעו  דבר  יודעי 
בכוונות מלווה  הוא  התקיעות  ואת  הקבלה,  בחכמת 
ובכל בלבד.  הנסתר  תורת  למקובלי  הידועות  טמירות, 
זאת סירב ר' אברהם מאיר להסתמך על ידיעותיו. בכל
שנה, בערב ראש השנה, נהג להיכנס אל רבו ולהתברך
לפני תחינה  בהתרגשות  שטח  מחדש  פעם  בכל  מפיו. 

הצדיק כי יואיל ללמדו את כוונת התקיעות.
פעם אחר פעם השיב רבו את פניו ריקם. אף שכבר
הורגל בסירוב השנתי, חש ר' אברהם מאיר כי טעמה של
ההחמצה צורב את נפשו. הוא השתוקק כל כך להתוודע

לסוד התקיעות, והתאכזב למשמע התשובה השלילית.
ועל רבו,  ר' אברהם מאיר מול  ניצב שוב  שנה אחת 

לשונו המשאלה הקבועה לזכות לגילוי סוד התקיעות. 

יקבל את הסירוב הצפוי, אולם הפעם כי  משוכנע היה 
נשא אליו הרבי פנים מאירות ואמר לו: "אברהם מאיר
יקירי! רצונך שאלמד אותך את כוונות התקיעות? יהי כן!

ובכן, הסכת ושמע היטב".
התרגשות עזה אפפה את 'בעל התקיעה'. הוא עשה את
בשאיפה בריכוז,  מחשבתו  את  ודרך  כאפרכסת  אוזניו 
"סוד הרבי.  שישמיע  העמוקים  הדברים  את  לקלוט 
התקיעות", לחש הרבי, כממתיק סוד, "הוא אהבת ישראל.

לאהוב כל יהודי ויהודי, יהיה מי שיהיה!".
תדהמה אפפה את ר' אברהם מאיר. לא ל'כוונות' כאלו
ייחל... בטרם הספיק להתעשת הוסיף הרבי ואמר: "ודאי
סבור אתה שכוונתי ליהודי שומר תורה ומצוות, המתפלל
לפחות הכנסת  לבית  שבא  לכזה  או  ויום,  יום  בכל 
בשבתות... אולי תרחיק לכת לפרש שיש לאהוב גם יהודי
שבא להתפלל 'אחת בשנה', ביום הכיפורים? טעות בידך.

מאיר, אברהם  ר'  להפתיע את  הרבי  הוסיף  "כוונתי", 
היו הארץ, שגם אבותיו  ועם  בור  ליהודי פשוט,  "היא 
חסרי כל ידע יהודי, המתגורר בכפר קטן ונידח ומנותק
הרחוב, אל  יוצא  הוא  אחד  יום  שבקדושה.  דבר  מכל 
'מה סגורות.  יהודים  החנויות שבבעלות  כל  ולתימהונו 
הללו הגויים.  שכניו  באוזני  תוהה  הוא  היום?',  קרה 
משיבים לו בפולנית: 'דז'יען סאנדו' – יום המשפט היום.

מדובר? מה  על  המשפט?  יום  בפדחתו.  מגרד  "הלה 
צף בתודעתו. מן העבר  זיכרון עמום  נזכר!  הוא  לפתע 
זעזוע עובר בו: יום הדין! בוודאי! כיצד שכח?! הנשמה
שבקרבו מתעוררת. הוא שב נסער לביתו, פונה אל אשתו
ואומר לה בהתרגשות: 'היום יום המשפט! עלינו לנסוע

העירה, לבית הכנסת. נזכרתי שגם סבי נהג כך!'.
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פשר 'מה  ונזעקת:  הדברים  למשמע  תמהה  "האשה 
הבהלה? הרי עדיין לא אכלנו ארוחת צהריים!'. שומע זאת

הכפרי וחושב מה לעשות. הלוא החנויות סגורות.
הוא תופס את רובה הציד, רץ ליער, צד ארנבת, ומביא
אותה לאשתו, שתכין ממנה צלי לארוחת הצהריים. אחרי
הסעודה הוא לוקח את התער ומגלח את זיפי זקנו, שכן
הוא מכן  לאחר  הכנסת.  בבית  במיטבו  להיראות  עליו 

רותם את סוסו, והשניים יוצאים העירה.

הרבי לתאר נעצר הכפרי", מוסיף  בית הכנסת  "בשערי 
באוזני ר' אברהם מאיר. "הוא נושא את כפיו השמימה
וקורא: 'ריבונו של עולם! יודע אתה שאיני יודע לקרוא
ולהתפלל. אם כן, לשם מה לי להיכנס לבית הכנסת? כל
שיש לי לומר לך הוא דבר אחד – תודה על כל מה שנתת
לי ברכה ושפע גם בעתיד'. מסיים ואנא תן  לי בעבר, 
ושב לאחור,  סוסו  את  מסב  הקצר,  נאומו  את  הכפרי 

לביתו".

הצדיק סיים את דבריו ופניו האירו. הוא נשא עיניים
בורקות אל ר' אברהם מאיר ואמר ברגש רב: "שומע אתה,
אברהם מאיר! ליהודי כזה התכוונתי! גם יהודי כזה יש

לאהוב אהבת נפש!".
ר' אברהם מאיר נרעש מן הדברים והנהן בראשו. אחרי
הרבי רק  כזה...  יהודי  "רבי!  המילים:  מפיו  יצאו  רגע 

מסוגל לאהוב!".
"ומה עלה בדעתך", השיבו הרבי בתרעומת קלה, "שסוד
חפצת התקיעות  סוד  את  בקלות?!  נקֶנה  התקיעות 
נקנים אינם  אלה  שדברים  לדעת  עליך  ובכן,  לדעת?... 
באמירה בלבד! יש לטרוח ולהתייגע רבות כדי להשיג את
מדרגת אהבת ישראל האמיתית. מי שרק מבקש לדעת,

כוונותיו יהיו לריק!".

)על-פי 'תולדות הישמח ישראל'(

)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 נצבים

 ברית עולם 
לפני מותו מכנס משה את כל בני ישראל )ראשי העם,
השבטים, החכמים ופשוטי עם, זקנים, נשים, טף וגרים(
לחיזוק הברית בינם לבין הקב"ה וקביעת הציות של העם
היהודי למצוות אלוקיו. הברית כוללת ומחייבת גם את כל

הדורות הבאים בישראל עד אחרית הימים. 
ברית מחייבת

מזהיר משה את העם מפני הליכה בדרכי העמיםשוב ו
שמסביבם. עליהם להישמר שלא להגרר אחר השפעתם
הנהגה ולשום  הזרה  לעבודתם  ידיחום  שלא  השלילית 
בדרכיהם הנלוזות. הברית ענינה חיזוק הקשר בין ישראל
לה' והעמדת הגבולות המתחייבים מעצם בחירתם להיות

עם סגולה לה'.
קבוצות או  יחידים  יסטו  חלילה  ומפרט משה שבאם 
מקרב העם מדרך ה', לא ייסלח להם והם יענשו על כך
קשות. אזי ידעו גם הגויים לומר כי צרת ישראל לא באה

עליהם אלא בשל הפרת בריתם עם ה'.
סוף ישראל לעשות תשובה

שיבואו המרה  והגלות  הקשים  העונשים  עקב  ובאם 
בני ישראל אל הקב"ה, ישוועו  כתוצאה מהפרת הברית 
תתחזק והמשבר,  הלחץ  מתוך  דוקא  שעה,  ובאותה 

אהבתם לה' ותגבר אמונתם בו ועד אשר  ישובו  בתשובה
גלותם פזורות  מכל  ויקבצם  ה'  יחונם  אזי   - שלימה 
הברית ערך התחזקות  ולפי  המובטחת.  לארצם  וישיבם 
את האלוקים  יסב  ה',  לבין  העם  בין  האהבה  וחידוש 

הקללות והאסונות על ראש שונאיהם.
 כי קרוב אליך הדבר מאד

בגדר אינן  ה'  מצוות  אשר  העם  באוזני  מדגיש  משה 
הבלתי אפשרי. אדרבה, קיום התורה ומצוותיה קרוב מאד
במחשבה  – כנדרש  לקיימן  וביכולתו  אדם  כל  אל 

)וברגשות הלב(, בדבור ובמעשה.
ענין הבחירה החופשית

מקום מכל  בתכלית,  ברורים  אף שהציוויים שבתורה   
ניתנת ליהודי הבחירה החופשית. בפני כל אדם עומדות
שתי דרכים: דרך התורה - דרך הטוב, הברכה והחיים,
ולעומתה דרך החטא - דרך הרע, הקללה והמוות. וביד
האדם נתונה האפשרות לבחור בדרך הטוב – לאהבה את
ה' אלוקיו ולדבקה בו ע"י קיום מצוותיו, ומובטח הוא כי
העם וכשיבחר  מלמעלה.  אלוקי  לסיוע  בעבודתו  יזכה 
בחיים ללכת בדרך הטוב, ירעיף עליו ה' את כל ברכותיו

וישכון בשלום ובבטחון בארץ אבותיו.
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 – מנהג ה'כפרות', נוהגים לקיימו בעשרת ימי תשובה, ובפרט בזמן'פדיון כפרות'
המובחר לכך בערב יום הכיפורים לפנות בוקר. המנהג מבטא את משאלתנו כי
יסלח לנו ה' על כל חטאינו תמורת התרנגול או הכסף שאנו נותנים 'במקומנו'
'כפרה' תחתנו. נהוג לקיים את המנהג בתרנגול אחד לזכר ובתרנגולת וישמש 
אחת לנקבה )אפשר להסתפק בתרנגול אחד לכל בני הבית ותרנגולת אחת לכל
בנות המשפחה(. לאשה הרה נוטלים בעבורה שלושה עופות – שתי נקבות וזכר

אחד )תרנגולת אחת עבור עצמה ועוד שניים בשל אי הודאות לגבי מין העובר(.
אוחזים את התרנגול או הכסף ביד ימין ואומרים את הנוסח המודפס בסידור
התפילה ובמחזור, למן "בני אדם יושבי חושך וצלמוות" עד "מצאתי כופר". אזי

"זהמסובבים שלוש פעמים את התרנגול או הכסף מעל הראש ובתוך כך אומרים: 
חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול )או הכסף( ילך למיתה )ובכסף - ילך

וחוזרים על כל זאת שלושלצדקה( ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום".  
פעמים. מיד לאחר הכפרות, מביאים את התרנגולים לשחיטה בפיקוח ובנוכחות שוחט מוסמך. ומצווה לכסות
את הדם בעפר ולברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציונו על כיסוי הדם בעפר".

לאחר מכן מנקים ו'מכשירים' את העופות ומעבירים אותם למשפחות נזקקות.
 יש הנוהגים לקיים את מנהג הכפרות עם כסף שתורמים לצדקה. נהוג לקחת סכום סמליכפרות' על כסף -'

 ש"ח( עבור כל נפש מבני הבית, הנקרא בשם "פדיון כפרות". אומרים כנזכר לעיל את18)לפחות ח"י שקלים - 
פסוקי ה"כפרות" ומסובבים את הכסף מעל הראש שלוש פעמים )בקיום המנהג בכסף, אומרים זה "הכסף ילך

לצדקה"(. את הכסף מעבירים לעניים או למוסדות צדקה.
ניתן להעביר את כסף "פדיון הכפרות" לעמותת "תניא – מודעות עצמית ביהדות''.

052-5675-770לפרטים: 
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קרוב לכל אחד
מליובאוויטש        הרבי של שיחה מתוך קל בעיבוד נקודות

"כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"
לקראת סיום דבריו של משה רבנו אל בני ישראל, הוא
מסכם ואומר: "כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצווך היום,
לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא... כי קרוב אליך
הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו". משה רבנו אומר לעם
ה' את  לאהוב  רחוק  זה  ואין  קשה  זה  שאין  ישראל, 

ולקיים את מצוותיו, אלא הדבר "קרוב מאוד".
הדברים מעוררים כמובן את השאלה, איך אפשר לומר
שאהבת ה' וקיום כל מצוותיו הם דבר קל ו'קרוב'? הלוא
טבעו של האדם מתנגד לכך, ואהבתו הטבעית של האדם
כזאת בקלות  אפשר  ואיך  הזה,  העולם  לענייני  נתונה 

להפוך את תאוות הלב לאהבת ה'?
אהבה טבעית

נובעת שהקירבה  התניא,  בספר  הזקן  רבנו  מסביר 
מוסתרת אהבה  יהודי  כל  של  בלבו  שיש  מהעובדה 
לקב"ה, ומכאן שאין הוא צריך לחולל שום דבר חדש,
הטבעית הטמונה האהבה  ולעורר את  לגלות  רק  אלא 
בלבו. דבר זה 'קרוב' לכל אדם, ונדרש לזה מאמץ סביר

בלבד.
אבל עדיין אין זה מסביר את לשון הפסוק. התורה אינה
מדברת רק על הלב )"ובלבבך"(, אלא גם על קיום התורה
והמצוות בפועל )"בפיך... לעשותו"(, והרי קיום התורה

והמצוות בפועל היא לכאורה משימה גדולה וקשה?
דרך ארוכה וקצרה

ההסבר טמון בשתי מילים שכותב בעל התניא בשער
ארוכה "דרך   - בספר  המבוארת  הדרך  בעניין  ספרו, 

וקצרה". אמנם זו דרך ארוכה, אך באותה שעה גם קצרה.
היא ארוכה - מכיון שהיא דורשת התבוננות ויגיעה, כדי
לגלות את אהבת ה' הפנימית ולהביאה לידי ביטוי בחיי
דרך זו  זאת, בסופו של דבר  יום; אך כשעושים  היום 
קצרה ו'קרובה', שכן היא מביאה את האדם בביטחון אל

היעד.
כשיהודי מתבונן בגדולת ה', אמנם הוא נדרש ללמוד,
לחשוב ולהתעמק בדברים, אך בסופו של דבר הוא מגיע
ליעדו. על ידי כך הוא מעורר בלבו רגשות של אהבת ה'
ויראתו, לא כהתלהבות חולפת אלא כרגש קבוע ויציב,

שמחיה את כל חיי התורה והמצוות שלו.
דרך קצרה וארוכה

יש אפשרות ללכת בדרך אחרת - להסתמך על האמונה
להזדקק בלי  יהודי,  כל  של  בלבו  הנטועה  הבסיסית 
להתבוננות בגדולת ה'. אולם זו דרך 'קצרה וארוכה'. היא
קצרה, מכיון שכל יהודי מאמין בה', אך היא גם ארוכה,
שכן האמונה עצמה עלולה להיות מופשטת ורחוקה מחיי

היום יום, ובמהרה עלול האדם ליפול במשוכות החיים.
דוקא הדרך ה'ארוכה' יותר - דרך ההתבוננות - היא גם
ה'קצרה', ועליה אומר משה רבנו: "כי קרוב אליך הדבר
מגיע ה'  בגדולת  וההתבוננות  הלימוד  ידי  על  מאוד". 
האדם להכרה פנימית עמוקה, שבכחה קל לו ו'קרוב' אליו

למלא את רצון ה'.

)מתוך הספר 'שולחן שבת',
על פי 'ליקוטי שיחות' כרך ל"ד(
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חסידות על הפרשה
ניצבים

מעלת היהודי – בריתו עם אלוקיו
אתם ניצבים... למען הקים אותך היום לו לעם

)כט,ט-יב(
"ניצבים" – מורה על גדלות וחשיבות, כמו "ונציב

אחד אשר בארץ" )מ"א ד(.

"אתם ניצבים... למען הקים אותך היום לו לעם" –
העובדה שאנחנו עם ה' והוא מלכנו מורה על גדלותם
של ישראל. שכן אדם לא יכול למלוך אלא על בני אדם
כמותו שהם בערך אליו, אך לא על עדר צאן, שאין להם
שום ערך ויחס לגביו. נמצא אפוא כי היות הקב"ה מלך

על ישראל מוכיחה שישראל הם, כביכול, 'בערך' אליו.
אלא שגדלות זו אינה אלא תוצאה של כריתת הברית
– "לעברך בברית ה' אלוקיך" )כי הרי לאמיתו של דבר

אין לנברא שום ערך לגבי הבורא(.
)'אור התורה' דברים עמ' קפ(

מעלת המשמש בקודש
מחוטב עציך )כט,י(

מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה כדרך
שבאו גבעונים בימי יהושע... ונתנם משה חוטבי

עצים ושואבי מים )רש"י(

הנמוך בסוג  דוקא  כי  למדים,  נמצאנו  רש"י  מדברי 
ביותר בישראל )"חוטב עציך... שואב מימיך"( יש עילוי
שאין בסוגים הנעלים יותר )"ראשיכם"(. שהרי יהושע
"לעדה מים  ושואבי  עצים  חוטבי  הגבעונים  את  נתן 
ולמזבח ה'" )יהושע ט(, כלומר שזכו להיות משמשים

בקודש, לשרת את מזבח ה'.

(400)'ליקוטי שיחות', כרך ב', עמ' 

התאחדות בני ישראל למטה פועלת
התאחדותם העצמית עם הבורא

לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו )כט,יא(
כך היו כורתי בריתות עושין, מחיצה מכאן ומחיצה

מכאן, ועוברים בינתיים )רש"י(

– אמיתית  באחדות  מתאחדים  ישראל  כל  כאשר 
ה"ראשיכם" בין  ההבדלים  כל  אף  על   – "כולכם" 
גופא היא  זו  שכלית  על  התאחדות  מימיך",  ל"שואב 
הגורמת לאותה אחדות עצמית ועל שכלית בין הקב"ה

וישראל.
(389)'ליקוטי שיחות' כרך ב', עמ' 

הזולת כראי למצבי
הלוא כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה

)לא,יז(

מסביר כ"ק אדמו"ר האמצעי:
 – חסר בי, בהתקשרותי לאלוקות;"אין אלוקי בקרבי"

 – אני מוצא ורואה בזולתימצאוני הרעות האלה"לכן "
כל מיני רע. ועל דרך תורתו הידועה של הבעל שם טוב,
זו הוכחה שמעין שכאשר אדם רואה רע בזולתו הרי 
אותו רע נמצא בו עצמו. וכאדם המסתכל בראי, שאם
הוא רואה לכלוך אין זה אלא משום שפניו שלו אינן

נקיות.

(91)'ספר-השיחות' תש"ה, עמ' 
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גם  ביו-טיוב  ובפייסבוק:
(HDבאיכות ) בלוגים מצולמים וניגונים

שבת שלום!!!
וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!!!

כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב
ליקוט רעיונות, עיצוב 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 

                       

עיר
כניסת
 השבת

צאת
 השבת

ערב
ראש השנה
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 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון
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