
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה )הפטרת שבת חזון(

כל ימי חיינו עלי אדמות אנו בדרך עליה או ח"ו להפך. והנה רואים אנו שישנם 
דברים המושרשים בקרבנו עמוק עמוק באופן שאין חשש שנכשל בהם כמאכל 
אכילת בשר פיגולים חילו שבת וכדו', וישנם ברים שעדיין אינן קנויים בנפשנו 

ונן בדבר נמצא ג' חלקים לגמרי, וצריך לבאר בעומק הענין במה הדבר תלוי. וכשנתב
 הנצרכים לעליה המושלמת. 

האדם הא', ביטול דעתו, ונבארם בהרחבה מעט לפי אופן העליה על גבי הסולם. 
עסוק בדרך כלל ברצונותיו האישיים שעבורם אין צורך בעליה וזיכוך, ולכן צריך 

את  לדבר שיעוררו להתחיל בכלל בתהליך של עליה, וזהו ע"י ביטול דעתו, כשמבטל
 דעתו להשי"ת, אזי מבין שצריך בכלל לעלות.

לאחר שהבין שצריך כבר לעלות מתחיל תהליך שאנו בדרך כלל לא שמים לב אליו, 
עליה גורמת לאי יציבות, בזמן שהוא מרים את רגלו האחת הרי הוא במצב של חוסר 
יציבות, בזמן זה הוא יכול להתחרט מחמת חשש שלא יצליח וכדו', ההחלטה שבכל 
זאת להמשיך בתהליך השינוי והעליה תלויה ברמת האמונה של האדם בחשיבות 

האמונה בהשי"ת, ויותר מכך לעליה,  התנאי השניהמצוה או המידה הטובה. הרי לנו 
אך עדיין רגלו השניה איננה מונחת על גבי השליבה,  אמונה בחשיבות הדבר עבורו.

כשאנו מחליטים החלטה טובה התהליך עדיין לא הושלם, זהו השלב ההפכפך שלנו 
לשינוי, אנו מכירים בחשיבות הענין אך עדיין קול פנימי לא מניח לנו, הוא מושך 

 אותנו כלפי מטה.
, העליה כבר הושרשה השלב המכריע והשלישיהשינוי המושלם יקרה, כאשר יגיע 

הקב"ה נותן בנו בדמנו, השינוי נקלט במוחנו, העליה הושלמה, ובמילים אחרות 
הוא בוחן אותנו במקרים אלו ואחרים, הוא  ן, הוא מאמין בנו שאנו חפצי שינוי,אמו

מעמיד אותנו במצבים של ניסיון וחושך, ואז כשהוא מבחין שאנו חזקים הוא מחזק 
ודבר זה נתפרש במדרש תנחומא  כבר ניסיון.בזה אין לנו ובנו את היציבות 

 'שכל מי שנבדק בדבר ונמצא נאמן להקב"ה מאמינו לעולם'. )במדבר(: 
וההנהגה הכללית בעולם מלמדת אותנו על התהליך הפרטי שבכל אחד ואחד. הבית 
הגדול והקדוש שנחרב פעמיים נחרב רק מחמת זה שכביכול לא האמין הקב"ה את 
ישראל בזה, ואנו מתגלגלים בגלות הקשה והמרה, השי"ת בוחן אותנו בחינה 
מדוקדקת בימי החשכות לראות היעמדו דברי ישראל שמבקשים להיגאל ולזכות 
לבית עולמים שלעולם לא ימוט, שיגיע למצב שהשי"ת יאמינו לעולם, ואם כן הדבר 
תלוי בנו, אם אנו בעבודותינו הפרטיות נאגור דרגת 'מאמינו לעולם' יותר ויותר כך 

 מען שמו יתברך.מהרה ניפדה ונגאל עד מהרה גאולה שלמה מהרה ל
שנאמר בחורבן בית ראשון. 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'  ובזה נבאר הפסוק

ציון תיפדה, אך אחר הפדייה יש עוד מצב שיכולה לחזור וליפול, כפי שראינו בבית 
שנשוב ונתרחם ונגאל ועתה בגאולת  'ושביה'שני לדאבון לב, אולם יש דרך שנזכה ל

מצות הצדקה מיוחדת במינה שהיא גם  .'בצדקה'נמצאת עולמים, זהו ע"י התכונה ה
מכפרת עוון, והטעם, כיון שחלקי נפשו של האדם מונחים בו ממש, הוא הרי עמל 
על המעות הללו בדם ויזע, ובכל זאת הוא נותנו לאֵחר, הרי שאת עצמותו הוא נותן, 

לפעולות  . ולכן ככל שנזכה'מאמינו לעולם'זוהי פעולה שהעושה אותה זוכה לדרגת 
רבות בכל העניינים של עליה בבחי' הנ"ל, נזכה להיגאל במהרה ובעגלא דידן גאולת 

 עולם ברחמים גדולים.  
 

 
 שתרחמני עוד בגלותי

כחלק מן ההתבוננות הנדרשת בימים אלו, ננצל את 
ההזדמנות ונביא נא את דבריו הקדושים של בעל 
'חובת התלמידים' )בפרק אחד עשר(, דברים 

סעירים לב נפש ומאוד כאשר מתבוננים בהם, המ
השוואה נוקבת ממצב כלל ישראל לפני אלפי שנים 

 למצבנו עתה בגלות המר.
הוריו של שמשון הגיבור אנשים פשוטים היו. מנוח 

אומרת הגמ' בסוף מסכת ברכות.  -עם הארץ היה 
בשדה והנה נגלה אליה מלאך,  אשת מנוח היתה

היא איננה יודעת מי זה האיש, והלכה לקרא 
לבעלה, ומנוח האיש הפשוט יחד עם אשתו 
עומדים ומשוחחים עם המלאך, הוא מוסר להם את 
הוראות הגידול של הילד שיוולד בנזירות עולם, הם 
מנסים להודות לו בגדי עזים אשר יקריבו, לעיניהם 

בת אש אל מקומו בשמי המשתאות הוא עולה בלה
שמים לדווח לקונו כי השליחות בוצעה על הצד 

 היותר טוב.
החלק הזה בסיפור של התגלות המלאך והשיחה 
עימו מסופר בנביא כמעשה שאין בו התפעלות 
עצומה, עיקר המעשה סופר על לידתו של שמשון, 
מושיען של ישראל באותה תקופה, אולם עבורנו 

צב של כלל ישראל אז הוא מהווה הצצה נפלאה למ
 באותה תקופה. 

כאשר השי"ת ביקש להעביר איזה מסר או הוראה 
לאיזה איש מישראל שלח לו ע"י הדרך הפשוטה 
ביותר, מלאך ה' בא ודיבר עימו, בת קול יצאה 
והשמיעה את דברה, לא אחד ולא שנים זכו לכך, 
עם כל כלל ישראל דיבר השי"ת כך. היכול נוכל 

הרעיש ואנה אנו באים להתאפק מלזעוק ול
שלעורר רגש קטן לקרבת ה' עלה לנו בקושי רב כל 

 כך.
אולם הידיעה הזו צריכה להעצים בנו את המציאות 
האמתית שהיא לא תהא מוחלפת, אמנם אנו 
אטומים וחתומים כל כך מכל התגלות של רגשות, 
אולם המציאות היא שאותה נשמה קדושה שראויה 

ע את קול ה' לקבל את המלאך וראויה לשמו
בנבואה אישית וברורה נמצאת בנו, ומעומק הלב 

'שתרחמנו עוד בגלותנו לגאלנו ל עליון: -נזעק אל א
 .ולעורר ליבנו לעבודתך'

 

 לכן כל איש ישראל צריך בכל יום לחזר אחר אורו של משיח אשר בו, האם כבר מצאתי וגיליתי היום את אור המשיח אשר בי, כי המשכן רק נגנז,'
כלומר המשכן אשר אמר ה' 'ושכנתי בתוכם' בתוך כל אחד ואחד לא נתבטל רק נגנז, וצריכים לגלות את האור הגנוז, הגנוז בקרבו, ומי שאינו 

 )דרך המלך שבועות יום א'(                                 . 'אל יכעוס על טיטוס שהחריב את בית המקדש כ גם הוא מוסיף בחורבנומגלה 



 

 

 

 פרק מ"ה
 חייל במערכה

המלחמה ניטשה במלא עוזה כבר הרבה זמן. כל כלי המלחמה החדשניים ביותר 
השתתפו בה, וטובי המוחות יודעי קרב מלומדי מלחמה ניסו את כל טכסיסי 
המלחמה להכריע את הקרב העקוב מדם, ורק לאחר זמן ארוך עד מאוד הצליח 

 יז על נצחונו.אחד מן הצדדים להביס את האויב לגמרי והכר
שיכורי ניצחון שבו כל חיילות הצבא מן המערכה, עייפים בגוף מרוטי לחי 
מפציעות וחתכים מן המערכה הקשה והמתישה, מדי הצבא מאובקים וקרועים, 
אך חיוך גדול משוח על פניהם, בשארית כוחותיהם הניפו את דגל הניצחון בחדווה  

נה עומדים מכל עבר ומריעים להם וכך נכנסו לשערי העיר כשרבבות מבני המדי
 בהתלהבות.

לאחר שוך התרועות ומסיבות הניצחון התיישבו מנהיגי וראשי הצבא לסיכום 
מעמיק והפקת לקחים מתוך המערכה שעברו, מתוך טעויות וכשלים ומתוך 
טכסיסים שתוכננו ובוצעו על הצד הפחות או היותר טוב בכדי להיות מוכנים אלי 

 עליונה.קרב בפעם הבאה שיקום האויב להלחם בהם, ואף אז תהיה ידם על ה
במפגש החשוב קיבלו את רשות דיבור כל ראשי החיילות למיניהם, מחיל הרגלי 
והשריון, חיל המודיעין והאויר, חיל האספקה והעורף וכו'. מעניין היה להקשיב 
לדבריהם, כל אחד הילל ושיבח את ביצועיו, הוא דיבר ודיבר על הביצועים של 

ביעילות, ועל החלק החשוב שהוא  חייליו המקצועיים, על הפקודות שזרמו לשטח
ופקודיו תרמו להצלחת המערכה, וברור כשמש, וזה הוכח בתרשימים ומצגות 
ברורות. באותו זמן, כשהוא מהלל ומשבח את החלק שלו במלחמה יושבים שאר 
ראשי הצבא ומתעסקים עם עצמם, אוכלים ושותים ובעיקר מגחכים לעצמם 

התגאות כל כך בפעולותיך ההרואיות עם במין זלזול בדובר כאומרים 'מה לך ל
פיקודיך, האם אינך יודע את האמת, שאני וחיילותיי הם הם שניצחו את המחלמה, 
חכה חכה עוד כמה דקות כשתגמור עם ההבלים שאתה מספר לנו כאן, תראה את 
המצגת שאני הכנתי ברוב עמל ותיווכח באמת כי אני, אני ולא אחר 'אחראי' 

מחזה זה היה כמין דפוס קבוע, שהשומעים התייחסו אל הדובר  לניצחון על האויב.
 כאל מדמיין והוזה הזיות, ואיננו מכיר בחשיבות שלהם עצמם.

אחרון הדוברים היה הרמטכ"ל בכבודו ובעצמו. והוא בקש את הריכוז המוחלט של 
כל הנאספים כי דבר לו אליהם. דעו נא ידידיי, הצלחת המלחמה לא היתה תלויה 

ד מכם, וגם בכל אחד מכם. אני עקבתי בדריכות אחרי כל הדיבורים של באף אח
כולכם, בניגוד להנהגתכם השגויה לדעתי, שכל אחד בתורו השמעתם את חלקכם 
ונמנעתם מלהטות אוזן לדברי ידידיכם. ועל כן יש לי את הזכות לסכם את הדברים 

מיוחד שבלעדיו באופן זה, ואני קובע בברור, כל חיל וחיל הוטל עליו תפקיד 
המלחמה לא היתה מנוצחת, אולם הוא חייב להכיר כי עם כל הכבוד לפלוגה שלו, 
גם החיל האחר פעל להשלמת תמונת במלואה, ולולי החלק האחר לא היה בא 

 חלק כל אחד מכם לידי ביטוי בהכרעת המלחמה. 
* 

ו, בשולי היריעה של הביטחון העצמי והכרת הערך של האדם בפני עצמו ובורא
עליו לזכור כי אכן הוא חשוב עד למאוד ואין כמוהו להצלחה בהרבה תחומי חיים, 
אולם עליו לזכור כי כמוהו עוד חיילים לו להקב"ה בעולמו, וכשם שהוא עושה את 
תפקידו בעולם, עליו להכיר בכך כי לכל יציר נוצר יש את תפקידו המיועד רק לו, 

את המלחמה הניטשת במלא עוזה בין ורק יחד, כל אחד בתפקידו יכולים לנצח 
כוח הקדושה לכח המושך לצד השני ח"ו, וכל החיילים צבאות ה'  עושים נח"ר 

 לפניו בשוה.
 

 מה טוב היה לנו אז
בכל הדורות היו יראי ה' פשוטי עם וגדולי ישראל 
כאחד מזילים דמעות כמים בימים אלו כאשר היו 
יושבים על הארץ ומאנינים על החורבן הנורא. ליבם 
והרגשותיהם היו עולים על גדותם, באותה שעה היו 
שוכחים את צרותיהם האישיות, כל קשיי החיים היו 

האמתי, מתגמדים מול הצער הנורא שחשו הצער 
 צער השכינה הקדושה.

רבנו ב'חובת התלמידים' )פרק רביעי(, במשל החי 
על אותו סנדלר עני שאיבד את פרנסתו והגיע לפת 
לחם ממש, ורבנו בעשירות נפשו הגלויה והרגשותיו 
הטמירות והנעלות כתב מהמיית ליבו את תפילת 
הסנדלר הפשוט שהתפלל כביכול, ונראה בעליל 

ל היער בכדי להתפלל על המצב שאף על פי שיצא א
הנורא של משפחתו הגוועת ברעב, אולם כיון שפתח 
פיו בתפילה מיד שינה את סגנון התפילה לתפילה 
על הגלות הנוראה ועל הסתר הפנים, ועל הכמיהה 

 לגאולה השלמה והאמתית בעגלא ובזמן קריב.
הבה נתחבר בכל לב ונפש לתפילה הזכה ההיא 

  בימים ההם בזמן הזה:  
ילך הלך ובכה וישא את עיניו למרום ויאמר אנא ד' 'ו

שבראת את עולמך בחרת בנו להיות בניך  עוד קודם
ה שכינתך הקדושה רד תמיד ,עבדיך הקרובים אליך

 אף ,העלית שריםנפי נכואותנו על  ,עמנו בארץ
ומה טוב היה לנו  ,קך כביכוליל חואעיך וום אל זררלמ
ו, לא מן השמים ת עמנדבר דבר ךל הכאשר הי ,אז

בלבד השמעת את הוד קולך, רק גם בנו דיברת, 
נגלת בנביא ובאיש מביננו, שמענו את קול ה' מדבר 
עמנו, מוכיח ומישר אותנו, גם העולם כולו חל מפניך 
ומפננו, כי מי כל בשר אשר לא יחת מפני האנשים 
אשר אדון העולם שוכן עמהם, מקיף אותם אף דר 

 בקרב גופם ונפשם.
מאוד מר לנו עתה שהסתרת פניך ממנו, הלב  ומה

מתגעגע אל קדושתך אשר נסתרה והנפש זועקת 
קרבני אבי, ואין קשב, ואף בשעה שמתעורר הרהור 
תשובה באיש ישראל, ומתיישב הלא על גודל עונותי 
רחקני ה', נשוב נא אליו ונעבדהו וגם הוא כאב רחמן 

תנו אלנו ישוב, גם אז מר לנו, כי מאז הסתתרת מא
תקפו עלנו כל כך צרות רבות הן בענייני הפרנסה והן 
בשאר עניינים, אשר כל כך מטמטמות את הלב 
ומטרידות את הנפש עד שמעבירות אותנו על דעת 

 קוננו חס ושלום.
רבונו של עולם לא עלי בלבד אני מתפלל רק על כל 
 בניך בני ישראל. אב הרחמן איך עזבת את בניך

ום לבדם, ואיך תביט כשהם בעולם כל כך עצוב ואי
מתבוססים בדם מכותיהם ותחריש, אבל לא 
פרנסתנו בלבד אני מבקש, רק אותך אבי אהובי ואת 
קדושת מלכי וקדושי אני מבקש, קרב אותנו והתגלה 
לנו, רחם עלנו, פדה אותנו, ושלח לנו את משיח 
צדקך עתה ונעבדך ביראה ובאהבה כאשר לבבנו 

 משתוקקים ומייחלים'.

 


