
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "וגיליון נ -שנה ב' 
  -פרשת נצבים 

 תשע"זראש השנה 

 

 

 סוד הזכיה בדין לאלתר לחיים -החלטה חזקה שלא תימוט 

שלשה ספרים נפתחים בראש השנה וכו' צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים 

לאלתר לחיים וכו' בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים 

 )ראש השנה טז:(

רק להזכיר את השם 'תשובה' כבר מתרוממת היא הנפש. כי ה'תשובה' 

מכרזת ואומרת לנו, אין שום ספק שתצליחו לשוב אל ה', כי אין אתם צריכים 

אלא לשוב למקום שכבר הייתם בו מלפנים, ולכן מתוך ביטחון כי השי"ת הוא 

 הרוצה בתשובה יקבל אתכם לפניו ברחמים. 

לסור מן  בהחלטה ברורה וחזקהיתברך היא רק החזרה אל חיקו  -והתשובה 

מו יותר כלל וכלל. אין לו חלק ונחלה עי הרע ולתעבו ולהגיע להרגשה כי

 נו בראש השנה.לראות זה חפץ הבוראכ במצב

זאת יכול כל אחד לראות והדבר הינו בר השגה אצל כל אחד ואחד, כי הרי 

כוס של אקונומיקה אצל עצמו, גם אם הוא צמא עד למאוד, לעולם לא ישתה 

שמונחת לפניו. כי כשברור לו שזה סכנה ושזה אסור אין לו ניסיון כלל. רק 

 כשל בו.יכשהסכנה איננה ברורה אז הוא בסיכון לה

'מי שמשתרש בקדושה ובהתנהגות בכל פרט ובכל דבר שיהיה בקדושה, 

אף אם לא  -ומקבלה על עצמו בתוקף ובהחלטה גמורה, אז כשבא לדבר 

צרו לדבר, מ"מ האזהרה וההבטחה החזקה שהזהיר עצמו שלא נתבטל י

לעשות נמיכיות רק עשיות קדושות גרשה ממנו כל ספק, ואין שום מחשבה 

וספק עולה ברעיונו לעשות כפיתוי יצרו. משא"כ אם לא נשתרש בקדושה 

בחוזק, ובשעה שקיבל על עצמו והזהיר את עצמו היתה קבלתו ברפיון, אז 

 , תלוי ועומד הוא אם לעשות או לחדול'.בכל פעם שבא לדבר

צדיקים גמורים בינוני ושאינם כאלה, הגדרת , 'שלשה ספרים נפתחים בר"ה'

אלו שההחלטה שלהם ברורה וחזקה, ה'צדיקים גמורים' תהא איפוא מעתה 

הם עומדים כחומה בצורה בעד החלטתם, שום דבר לא יפריע אותם מלהגיע 

כל מעשיהם אלא באותו דבר טענין שקיבלו על עצמם בשלב אל יעדם, ולא ב

אלו 'צדיקים גמורים' ונכתבם ונחתמים לאלתר לחיים. אותם שהחלטתם זה. 

אינה ברורה וחזקה אלו הם אשר ההרגלים הקודמים יכולים להפילם, הם 

 החלטותיהם.'תלויים ועומדים' לראות מה יהא עם קבלתם ו

 תקיעת השופר גם היא נותנת תוקף לדברים. 

קול השופר היוצא בתוקף ובחוזק הוא הקול המכריז כי קול זה של רצון 

ואף דעה וקול אחר לא  ,הוא הקול שאנו מחזיקים בו 'תקעו'הבורא שאמר 

 יצליחו להזיז אותנו מן הקבלות שקיבלנו על עצמנו.

  - - -אשרי העם יודעי תרועה 

 

 

 רוצה אני

בשבוע שעבר כתבנו אודות ה'כופין אותו' שאין 
צורך שיהיה זה בית דין הכופה בחזקה את האדם 
לעשות מעשה כל שהוא ולהתגבר על החומר העב 

ון האמתי שלו, אלא האדם עצמו עד שיתגלה הרצ
יכול להיות אותו בית דין ולכפות את מחשבותיו 

המצפה לו, א עד המלך והמונעות אותו מלב

המחשבות המבלבלות ומציגות לפניו מראה דמיוני 
הסתרת אורו יתברך בשעה גשם ו של עולם מלא

את האמת לאמיתה שהכל מחשבת  שהוא יודע
שוא ומראות מדוחים, והוא צריך רק דבר אחד 

 -הוא הכופה ה אני'. מי צ'כופין אותו עד שיאמר רו
האדם בעצמו כופה את עצמו, עד שהוא עצמו 

 'יאמר רוצה אני', שיתגלה הרצון האמתי שלו.
כיצד  דם הזהזיע"א ממשיך ומדריך את הארבינו 

 , כיצדמחשבות של 'כופין אותו'הוא יבצע את ה
ואת ההשקפה ניתן לכפות אותו להפוך את הראיה 

, רבינו מדריך בהוראות ברורות םלול העהרעה ע
פישת ובלתי ניתנו להרהור וערעור. השינוי בת

נעשות בדרך של שינון וחזרה  העולם על העולם
 תיות.על המחשבות האמנסופיים יא

'הוי מעמיק בדעתך בכל יום, אני איני רואה  כגון:
אבל הלא ה' ית' כבודו מלא עולם, מן אלוקות בראו, 
וגם אתה מלא אלוקות הנך, ואפילו גרגירי החול 
שאני דורך עליהם שמות הקודש הם, כל העולם 
כלול בקדושת אלוקותו בביטול גמור, ורק אני 

תברך ברצוני הפרטי הוצאתי את עצמי הרחק ממנו י
להיות נע ונד מחוץ לכל מחנה אלוקים זה, 
וכשתרבה להתמיד ולקבוע מחשבה זו במוחך הרי 
אתה כופה את עצמך למחשבה זו ... וכשתחשוב כן 
ושוב תחשוב ותקבע בלבך ומוחך שכל העולם מלא 
שמות כנ"ל, אז אי אפשר שעל ידי כפיה זו לא תגלה 

כשהיא לעצמה  פשךננפשך בראיה קדושה, כי 
אה היא ראיה קדושה ורק הגוף מעצירה, וכיון רו

הגוף נפשך יוצאת ורואה, ואם לא שאתה כופה את 
על כל פנים שעות ורגעים טובים יהיו לך, יפה  מידת

   שעה אחת של תשובה ומעשים טובים ...
 
 )אות י"ד( 

, לא לשם תפילה לצרכי, לא לשום דבר רוצה אני עתה, רק אותך רוצה אני, נפשי לבכות לפניךעתה , רוצה אני !רבונו של עולם'
פארת ולה בתלנער את כל לבושה ממנה ולהתבטל כ תשתוקקוהדרך תתלהב מנועם זיוך ותתענג, ותפתח ותסתכל בהדך 

  ל ליבי, הסר את המחצלת של קנים שקוברת את נפשי'רחם נא ה' ושבור את האבן אשר עקדושתך, 
 (ב' תרצ"א )דרך המלך ראש השנה ליל                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 פרק נ"ב

 אבל לא בימים מועטים
כרמים בשלב של תיקון המידות בצעד אחר צעד פסענו עד כה במשעול ה

ניקינו את היכל המלך. עתה אנו צועדים לעבר שלב שני, שלב ריהוט  ,גיםוהמוש

ובשלב זה של המעבר משלב לשלב צריכים אנו הארמון, שלב ההתעלות והעליה. 

 ומרכזית בכל הצעידה במעלה הכרם.לעמוד על נקודה חשובה 

כל הקרב לעבוד עבודת עבודה ועבודת משא להתקרב ולהידבק בשכינת עוזנו 

כל שינוי מהרגל חווה על בשרו כי אין השינוי המיוחל והנרצה בא בימים מועטים, 

קודם וקניין של הרגל חדש, דורש תרגול ושינון רב בזמן מרובה. ולכן כאשר אדם 

רואה את האמת לאמיתה כיצד הוא עוד רחוק ו ,לק הניקיוןמביט על מצבו בח

 הרבה הרבה מן הניקיון המיוחל צריך להביט על כך בעיניים מפוכחות לשני צדדים.

על מה מצד אחד לא ליפול ברוחו על מה שלא הספיק לנקות, ומאידך לשמוח 

  ומאמץ מרובים.שכבר הספיק בידיעה שהעליה דורשת זמן 

יאיר את הענין בדרך נפלא. )מקורו בספר 'לקט אמרים' והמשל הבא ימחיש ו

לעומק כלי  פעם נפלו שרציםמהרה"צ יעקב מאיר שכטר שליט"א, ח"ב עמוד לז( '

וכי מה להם  .שהתייאשו מיד והיו כמה מן השרצים .של חלב והחלו לטבוע ולמות

לב כי מי יוכל לעמוד למול גובה הח, בעיניהם את המוות והרי רואים הם ,לעשות

מראשם ואילו קבוצה אחרת לא התייאשו לגמרי אלא  אשר הוא הרבה למעלה

 והחלו להתעופף כלפי מעלה ,זאת יש עדיין איזו תקוה של חיי שעה חשבו שבכל

מובן נפלו כ ומיד ,ועל כל קפיצה וקפיצה נשמו אחת ושתים .בשארית כוחותיהם

לעשות ברגעים קשים  אך בכל זאת עשו מה שניתן .לבחחזרה אין אונים לתוך ה

 .ויחו עוד רגעי חייםווהר ,ויחמול ורקדו פעמים רבות עד ישקיף ה' ויראה ,אלו

ובגלל  ,קא עקב אי התייאשותםוכי דו ובסופו של דבר נתגלה בדרך מופלאה

חיים גם בשעות הקשות ביותר שהיה נראה  פעולותיהם הנמרצות להשיג רגעי

החלב הוא שכל כמה שמנענעים אותו  בעטכי  .בחיים לגמרי נשארו ,שהכל אבוד

זה  ודבר ,בו מתקבץ ונתרבץ בו שכבה של שומן ונעשה חמאה עבה ומבטשים

יר גוש סבצד ה נפעל עתה על ידי ריקודיהם כלפי מעלה שבעזר השי"ת נצטבר

 .יר ויצאו בשלוםסאל דופני ה ועלו על אותו תל והמשיכו בדרכם ,גדול של חמאה

ת הכח להמשיך ולעמול ליצור את השינויים הנדרשים בנו אמשל מחזק זה ינסוך 

חוזרות ונשנות, ומאידך לשמוח בכל הצלחה נו בלא להתייאש מכישלונות ידותבמי

קטנה שהצלחנו לעשות, כי זהו טבען של שינויים, וכפי שקובע ה'חובת 

ועיינת  ,אם ידעת בך איזה מדה שהיא נפגמת ,אדרבא'התלמידים' )ריש פרק ח'(: 

דע לך שמרמה  ה,ודומה לך שבפעם אחת כבר תקנתי ,לתקנה בדברינו והתחלת

הרבה פעמים והרבה זמנים צריך אתה לעבוד בה ולתקנה מעט מעט  ך,אתה עצמ

  '.שתוכל לה עד

וכבר : 'ומה נעים לסיים בלשונו הק' של הרבי ר' אלימלך ב'נועם אלימלך' )וישלח(

לצעוק אנא השם עזרני  שזמן ארוך צריך האדם פירוש ,אמר אנא ה' ונשמע קולו

 וכו' אבל לא בימים מועטים'שאזכה לעבדך באמת 

 

 

 
 יש מליץ יושר מול מגיד פשע

רבה"ק זיע"א מנהמת ליבו הטהור העלה על 
צו 'גבי הכתב את מחשבות לבבו בקונטרס 

 כידוע, ובינות לדברים אף מגביר 'וזירוז
במליצות ישרות על עם ישראל ומה טוב וישר 
לקרא את הדברים ולהזכיר זכות ישראל לפני 

. נביא אבינו שבשמים בעיתים קדושים אלו
עסיס של  נוטפיםדיבורים שעל קצה מזלג 

מטרוניתא ממליץ בינא דאהבת ישראל וכשוש
 טוב על עמו:

קול בכיות, הרבה עולמות בראת 'שומע 
ובריות אין מספר בכל אחד מהם עשית. 
ומבין כולם רק את האדם לעבודתך 
הכשרת. אבל כולם אליך עורף פנו ואת 

 אדנותך מן העולם לך מסלקים.
ורק האיש ישראל הוא היחידי בכל העולם 
הזה, אשר בכל ליבו ונפשו לך עובד. אב 
, הרחמן למענך הוא מוכה, ואתה תביט

דמעותיהם לשד נשמותיהם בשבילך כמים 
ניגרים ואתה תחריש... הן גם חוטאים אנו, 
הן יש עלנו מקטרגים במרום, אבל רבש"ע 
שומע קול בכיות, ... יאמרו נא המשטינים 
אפשר ראו אף בכל עולמך הגדול זולת 
ישראל שיקום ל'סליחות', או אפשר עלתה 

 תקיעה אחת לשמי שמיך זולת מישראל, ...
אתם משטינים, איך לא תיראו לקטרג על ו

ישראל, אף מחוטב עצנו ושואב מימנו לא 
לא מלפניו, רק מן האין סוף  ,תזדעזעוזה לא 

 ואין תכלית אשר בקרבו תחרדו...'
רבה"ק טוען כנגד המשטינים, כי מילא בימים 
קדמונים שראו בעין בשר כי כל פעולת 

היה ישראל משפיעה על כל העולם אז אולי 
מקום למקטרג לטעון טענותיו נגד מי שאינו 
מקפיד לעשות את המוטל עליו, אולם כהיום 

כשנראה שח"ו  שהחושך עבה כפול ומכופל,
ואין כל השפעה על 'הסתרת פניך ממנו' 

העולם מישראל, מה מחזיק את האמונה 
בה', זולת הכח האינסופי  ניםישישראל מאמ

 ל הבורא ית"ש הוא.ש
מקטרגים, בסתר לבבכם תתפלאו אתם 'גם 

ובדעתכם אך כח הדיוטותנו לא תשיגו. לא 
כח אדם כוחותנו, והתקשרותנו בו יתברך 
אף משרי מעלה נשגב. האין סוף בכוחו 

דר אף בילדנו וזהו הכל. תנו  וגבלמהבלתי  
כבוד למלך הכבוד אשר בקרבנו, ואל 

אכיו ואל תשטינונו פחד את ה' מל
  (צו וזירוז ל)                                      .'תקטרגונו

  הגליון יו"ל ע"י
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כל א תעמוד לכם ולב"ב לפעול זכותו הטהורה של רבה"ק מפיאסעצנ
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