
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ה -שנה ב' 
 מסעי -פרשת מטות 
 תשע"ז

 

 מעל שולחן אביהם )ברכות ג.( אוי להם לבנים שגלו

השמיע אליהו הנביא לרבי יוסי שנכנס לחורבה אחת  ,בניוגלות המקונן על של אב אוהב קול זה 

'אוי לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים מחורבות ירושלים, ואמר לו, שבכל פעם הקב"ה מקונן 

 . וצריך ביאור הלשון 'מעל' שולחן אביהם.שגלו מעל שולחן אביהם'

ימים אלו ימי בין המצרים יודע כל בר לבב כי עליו להשתדל ולחזק עצמו בעבודת הציפיה ונבאר. 

האם אני בפעולותי וההשתוקקות לבנין הבית המקווה במהרה, אולם חושב לעצמו בר הלבב, 

 ומהי הפעולה הנדרשת ממני בימים אלו.שייך בכלל להתגלות אורו של משיח, יומיומית ה

* 

משמעותו של 'משיח' הוא, הבאת העולם כולו על כל חלקיו לשלמות הטוב והתיקון. העולם נברא 

ביסודו טוב, לאחר מכן נתקלקל בחטאו של אדם הראשון, ומאז ועד עולם הוא צועד לקראת ברור 

הרע מהטוב עד שיושלם הברור, והתיקון השלם יושלם. וכשם שכלל נשמות ישראל כלולות באדם 

כך, שכל אחד יש לו חלק  ן כלל הנשמות כלולות בשלמות הנרצה הוא משיח צדקנו,כהראשון, 

מהמשימה הקדושה של תיקון העולם לקראת השלמות של התגלות אורו של משיח. ומכיון 

התכלית של ההגעה למצב של משיח הוא הרצון שעלה לפני הבורא ית"ש, הרי שביאת המשיח ש

 תאתלויה ברצון. ברצון שלנו. וזוהי העבודה הנצרכת מאתנו בימים אלו, לעורר את הרצון לגלות 

 הנקודה של 'משיח' שנמצאת בקרבנו. 

י"ת מת כאשר אנו מתבוננים בידיעה שכולנו יודעים שהשוהידיעה שאנו שייכים לכל עבודה זו מתעצ

, הרי הוא המשכן נגנזש '. ומאז חדאכשהכונה 'בתוך כל אחד ו ,ה 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'ציו

בתוך כל  נגנז בתוכנו, שאנחנו פשוט לא מרגישים את השכינה הקדושה, אבל היא נמצאת גם נמצאת

לגלות את  עז וחזק עד למאוד, , והדרך היחידה לגלות את הנסתר הזה הוא רק ברצוןאחד ואחד

  גלותו.מהגאולה שלנו גאולת הלב 

על פני בית דירה נאה והוא נהנה  ובדרך משל שנבין את הנקודה באופן ברור יותר. כאשר האדם חלוף

ועל מאומה להמשך חוץ לראותה, אזי באותה שעה מצטיירת במוחו ציור של בית. הציור הזה אינו פ

ממה שהוא ראה אותו. אולם כאשר הוא רוצה גם לבנות בית שכזה, והוא מתחיל לציר לפני עיניו כיצד 

שונים ה ירכוש את הרהיטים שקיע בו סכומי כסף נכבדים והיכן הואהוא יבנה אותו, כיצד הוא י

הבית מתחיל להתרקם במוחו כמו מדמיין בעוצמה רבה, מיון שהוא דע"י הרצון העז והמגוונים, הו

 בר בנוי ומשוכלל.במוחש ממש, הוא חי אותו ומרגיש אותו כמו שהוא כ

ניתן לעשות פעולות שונות של מצוות ומעשים טובים, אבל זה כן הוא ממש בענין הרצון בעבודת ה'. 

נקשר אל האדם ולא משפיע על נפשו. רק כאשר הוא עושה זאת  אנשאר בגדר פעולות ותו לא. זה ל

אז זה נעשה חלק מעצמותו ובשר מבשר נשמתו וזה מגלה את חלק הנשמה וברצון חזק רק  ברגש רב

וממילא יש לו הקדושה שבו. וחלק הנשמה הקדושה הזו היא חלק המשיח שמתגלה מחמת הרצון 

חלק ושותפות גמורה בביאת המשיח, כי אז אינו מתקן רק את עצמו ואת חלקו האישי, אלא כל 

 קון ממנו. יהעולם כולו שתלוי גם בו מקבל את חלק הת

. הכונה שהתבונן בחלק ושליםמחרבות יר ומכאן נבין את מאחז"ל הנזכר. רבי יוסי נכנס לחורבה אחת

החורבן העצמי שהוא שייך אליו שלא נבנה בית המקדש ולא הגיע העולם לתיקונו הטוב והשלם עדיין. 

שהגלה את בניו'. זה כואב ונורא  לו לאב'אוי  ר לו את צערו הנורא של הבורא ית'.ובא אליהו וסיפ

שולחן  מעלגלו , כאשר אותם בנים 'הכאב מתעצם יותר', 'אוי להם לבניםשהאב הגלה את בניו, אבל 

ותו אור שנחשך בגלות, אם ש ליד האב, שבתוך ליבם גנוז אממ ,ןנמצאים כאאביהם', כלו', הרי הבנים 

ו חוזרים אל האב המצפה יכבר מזמן הת מעט את הרצון ואת ההשתוקקות להשי"הם היו מעוררים 

הם אינם  שולחן אביהם' זה הכאב הגדול. מעל -, גולים הם נמצאים ליד השולחן ומרגישים גוליםלהם, 

י, הם חושבים שזה לא שייך אליהם במציאות, וממילא העולם נשאר בגלות מעוררים את הרצון הזה ד

 , ועל זה אנו צריכים לעמול בימים המסוגלים והקדושים הללו.הוא מקונןעמוקה. זה כואב לאב ועל זה 

 )עפ"י 'דרך המלך' שבועות )יום א((                                                                    שדי.   לתקן עולם במלכות

 

 בואו לפניו ברננה
מה' יצא הדבר כי דוקא בשבועות אלו המיוחדים יותר 

אבל על חורבן בית קדשנו מכל השנה לעורר את הצער וה
ותפארתנו, בימים שהשירה והרננה מתמעטת ברחובות 

כלה, קריה כאשר שבת קול ששון וקול שמחה קול חתן ו
ולכן נדמה שאין העת כשרה לעסוק בנושא הנגינה, ואולי 

השנה שהיא מתאים יותר שנמתין עם ענין זה לתקופת 
עת שמחה וגילה, אולם במחשבה שניה ובעיקר מחמת 
תוכן הנושא עלה בליבנו ללכת לפי סדר העניינים 

ומכיון שאיקלע לידן אין מעבירין על  ,רפהמובאים בס
 המצוות.

* 
אולם האופרה מלא מפה לפה. אלפי אנשים שרכשו 

בכסף מלא עומדים על רגליהם בהתרגשות כרטיסים 
ומריעים לתזמורת המיוחדת בעלת עשרות הנגנים 
שסיימה זה עתה לנגן יצירה ארוכה ומורכבת במיוחד. 

קד קידה של הערכה לקהל המריע, וכשהשתרר  המנצח
לפי קצב שבה התזמורת לנגן יצירה נוספת  ,שקט באולם

ידו ומקלו של המנצח, ושוב מחיאות כפים עד לסיום 
 הקונצרט המוצלח.

זה חוזר על עצמו ברחבי תבל עשרות ומאות מעין מחזה 
מכל  רותיביום, בכל מיני סגנונות ומקצבים, יצפעמים 

רחבי תבל שמושמעות לפני המונים המשחרים למוזיקה 
ת הזו שערבה לאוזניהם ומשמחת את ליבם, הספציפי

הם נהנים להגיע לריגושים ופתיחת הלב ע"י הצלילים 
הם שבים לבתיהם שאהובים עליהם, וכשכל זה מסתיים 

 ולעיסוקים שוטפים בחיי היום יום.
עומד בעל קול ייחודי ושר  ישנם גם סגנונות נוספים, בהם

 תסכול ,אכזבה ומחאהי עצב וכאב, שירים שמביעים שיר
לפעמים  תסבוך שנובעים מעומק הנפש הדוויה שלהם.ו

קולות אלו אף מתערבים עם אדי אלכוהול המבלבל את 
החושים לגמרי, וכשכל זה מסתיים גם הם שבים 

מתנדנדים על צידם וממורמרים עוד יותר  ,לבתיהם
ה, ומחר או בעוד משהם נכנסו להיכל הנגינה הנוגה הז

יבואו שוב 'להנות' מן המנגינות  מספר ימים הם
 .הללו וחוזר חלילה והצלילים הכבדים והנוגים

ליונים של גויים בני יכל אלו הוא נחלת רבי רבבות ומ
תפנה כל פינה בעולם שלו ,תרבות המערב והמזרח

תמצא את סגנון המוזיקה האהוב על בני המדינה 
 י אופיים ותרבותם.שמותאם לפ

, עם הנבחרה ' של נגינהכח ה'כשבאים לדבר על ולם א
ולקרא בין שורות  ההוויההעם שיודע לחדור אל עומק 

 היבשים הדברים נשגבים וגבוהים הרבה יותר. וים והת
 בס"ד בפרק הבא.

  ,לא אנחנו בניך י מקדש את קדושתך אםמו ,נסת ישראלכא לך בעולם אם ממודיע את ש ימ ,רבש"ע
 .התחזקותוחה מרק בש ,תעניםמקדושתך אנו  ולא בתוגה בשביל ,ך אנו סובליםתבלויסולא בהכרח את 

 בביאור פסוקי ה'אשת חיל'( ,מאמר שלישי ',שלשה מאמרים') 



 

 

 

 
 צ"אפרק 

 שלוש צלעות למשולש
רנו כי בעבודת זהו כלל הידוע לכולם. ואף אנו כבר הזכ -שלש צלעות למשולש 

ההתקדמות בעבודת ה' ובכל רצון לשינוי מהותי ואמיתי צריכים להשתמש בכל השלש 
 יחדיו, כי צלע אחת או שתים בלבד לא יועילו להגיע אל היעד.

שלשת הצלעות הן: א. התמדת העבודה. ב. התמדת הבקשה ג. השקפה מרוממה. נקדיש 
נה בבהירות, בכדי להביא תועלת בס"ד פרק מיוחד לכל חלק מהן בכדי שתושלם התמו

 מעשית למבקשי עליה.
למרות שסדר הדברים הם כפי שהזכרנו, נתחיל לבאר דוקא את החלק השלישי, החלק 
אותו רבנו מציב בפסגת השילוש, וכפי שכתב רבנו שבכדי להגיע להתמדת העבודה 
צריכים להגיע להתמדת הבקשה, ולהתמדת הבקשה אי אפשר ללא השקפה מרוממה. 

  .ה'השקפה המרוממה'ולכן נבאר קודם את חלק 
 מהי. השקפה מרוממה

זונדל העשיר היה מפורסם בעשירותו בכל רחבי המדינה. אחוזה ענקית היתה מקום 
דירתו, ומעשה החסד והצדקה שלו היו לשם דבר בכל האזור. עניים ונדכאי לב היו 

קה ככל אשר התבקש ולא מתדפקים על דלתותיו יומם ולילה והוא היה מפזר מממונו לצד
 השיב פני אדם ריקם. 

ן הוא היה מתחכך בין שועי עולם אתם היה סוגר עסקאות של מליוני זהובים, עיבין לב
מיום ליום היתה פרנסתו מעופפת כלפי מעלה, מעשירה את קופתו באין ספור זהובים, 

 מה שהקנה לו מעמד נכבד בין עשירי תבל ומהלכים בבית המלוכה.
הגזרה, והגלגל הסובב בעולם התחיל לנוע כלפי מטה, היתה הנפילה מהירה  כאשר נגזרה

ביותר. עסקאותיו נכשלו בזו אחר זו, חבריו הטובים שעמדו לו בשעת הצלחותיו לא עמדו 
לו בשעת דחקו כפי שכבר גילו לנו חכמנו זכרונם לברכה, וההכרזה על פשיטת רגל  היתה 

והעניים אשר היו רגילים לבא ולדפוק על ביתו בלתי נמנעת. השמועה פשטה בכל האזור 
חזרו כלעומת שבאו, ולא עוד אלא שהפעם הם הבחינו כי לקבוצת הנודדים שנודדת 
ממקום למקום ומבקשת לינת לילה אחד וממשיכה לעבר העיר או הכפר הסמוכים 
הצטרף נווד חדש. נכון, הוא זונדל מיודענו, העשיר לשעבר, שהוכרח לצאת מדירתו 

וזתו המפוארת ורחבת הידים מפני נושיו הרבים, ולהצטרף לקבוצת הנוודים, איתם ואח
הוא ישיג משהו להכניס לפיו ולהמשיך לחיות. היה ניכר על פי תנועותיו כי הוא עדין לא 
הסכין לחיות את חייו בדרך הזו, אולם ההכרח לא גונה ועם הזמן הוא התרגל לצורת חיים 

מים פשוטים, בגדיו הפכו לבלויי סחבות וכל הילוכיו היו כעני זו, הוא אכל לחם יבש ושתה 
 בין עניים עד שכבר לא היה ניכר עליו עברו העשיר והמעודן.

הבה נבחן את מצבו העכשווי של זונדל ואת הסיכוי שיש לו לחזור שוב אל מצבו הקודם. 
י תבל האם יתכן שמתוך עניות עלובה זו הוא ישוב אל מעמדו הקודם לשבת בין עשיר

ומלכי ארץ או נגזר עליו להישאר כך כל ימיו, התשובה ברורה וחדה. תלוי מאוד בזונדל 
עצמו. אם זונדל מרגיש כי למעשה הוא עשיר, הוא רואה את עצמו כאחד מעשירי תבל 
כפי שהיה, הוא מרגיש כי הוא ראוי לכך ואין לו שום מניעה להיות כזה גם בהמשך, אמנם 

שה, ההשגחה העליונה סיבבה כי הוא יהיה במצב נורא זה, אבל זה כן, עכשיו הוא במצב ק
רק זמני ולא המצב האמתי שלו, הוא בטוח בפנימיותו כי עדיין לא אפה תקוותו ולא 
נכזבה, הוא צריך רק הזדמנות קטנה שמישהו יאמין בכישוריו ובמזלו שישוב ויעלה, הוא 

מניעה לשוב ולהשקיע בעסקים  צריך הזדמנות עסקית שהוא מכיר ויודע ואין לו שום
כמקדם, אזי סיכוייו גדולים ועצומים ולא יעבור זמן רב עד ששוב יגיע למצב הקודם 

 שעשירי ארץ יהיו בני ביתו ויעמדו בתור בכדי שיסכים לעשות אתם עסקים.
אמנם, אילו הגיע זונדל להכרה שאמנם היא מוטעית, אולם יתכן והוא הגיע להכרה הזו 

י, והוא ראוי למצבו זה, הוא באמת עני ואביון שצריך להודות לנדיבי לב על שהוא באמת ענ
פרטות שיזרקו לו או על סעודת עניים דלה, אזי הוא באמת עני וסיכוייו להגיע למצב 

 הקודם קלוש ביותר.
ונכון, חייבים להדגיש, יהיו כמובן לילות או ימים בהם הוא יחלום ויהרהר במצבו הקודם 

אח! אילו הייתי שוב עשיר ומתרווח בכורסה נוחה, הפרוטה היתה מצוייה ויאמר לעצמו, 
בכיסי וסעודה דשנה היתה מוגשת לפני, כמה טוב היה זה, החלום הזה יישאר בגדר חלום 
בלבד, וסיכוייו להגיע שוב למעמדו קלושים ביותר, כי השקפתו על עצמו איננה עשירה 

מה' על עצמנו, ובפרק הבא נבאר יותר ומולכן היא לא תמומש, כך ממש היא 'השקפה מר
 בס"ד.   

 

 
 תפילת העני

בימים אלו אשר אנחנו מקונים על בית חיינו 
שכינתו בתוכנו ובנין דוד עבדך את  בולהשי

מהרה לתוכה תכין, ראינו להביא את הקטע 
)פרק ד'(,  הבא מתוך ספה"ק 'חובת התלמידים'

בו מספר רבנו משל נוקב ומעורר במידת 
העצלות, ומתאר בקדשו את הסנדלר העני 

נדמו הולכי דרכים וממילא כששבימי המלחמה 
כל בני לא הכניס פרנסה לביתו, והיה מצב ש

 ביתו לא הכניסו דבר לפיהם זה שלשת ימים.
כאשר המוות עמד כבר בפתח  ,וביום השלישי

ו באפיסת כוחות כשכבר שכב כולםו, הבית
אפילו לבכות לא היה להם כח, יצא העני בכוחות 
חלושים ליער הצמוד לצריף בו התגורר, 
והשתפך בתפילה לה'. אנו נאזין לתפילת העני 

 .שכזה קשהואת רמת התפילה שלו במצב 
 :עיניו למרום ויאמרוישא את  ,ך ובכהלוילך ה'

בנו  ך בחרתמשבראת את עול םדאנא ד' עוד קו
רה ד ידמת .היות בניך עבדיך הקרובים אליךל

על כנפי  נוואות ,ארץבשכינתך הקדושה עמנו 
יך ואל חיקך רועל זלמרום א אף ,יתלשרים הענ
דבר  לךהיה כאשר  .יה לנו אזה טובה מו .ביכולכ

עת את מבד השבל מן השמים לא מנו,דברת ע
איש בית בנביא ולנג ,דברתנו רק גם ב ,ךלקו ודה

 חמוכי ו,נמענו את קול ה' מדבר עמש ,נומבינ
מפניך חל  הגם העולם כלו הי נו,ומישר אות

פני מיחת  כי מי כל בשר אשר לא ו,ומפנינ
מקיף  ,עמהם כןהאנשים אשר אדון העולם שו

 .ם ונפשםגופבקרב  דר ףאותם א
שהסתרת את פניך  ,ר לנו עתהמד אומומה 

 ה,לב מתגעגע אל קדושתך אשר נסתרה .נוממ
  .קשב ואין 'קרבני אבי' :והנפש צועקת

רר הרהור תשובה באיש עותמשעה שבואף 
חקני יר עוונותיגודל  לע הלא בשיתימו ,ישראל

מן כאב רח אוגם הו ,דהוונעביו לנשוב נא א ה',
 נוכי מאז הסתרת מאת לנוגם אז מר  באלינו ישו
ני פרנסה יות הן בעניבר ו כ"כ צרותנתקפו על

ב מות את הלמטטמוהן בשאר ענינים אשר כ"כ 
על  אותנות רויבעמעד ש ,רידות את הנפשמטו

  .דעת קוננו ח"ו
רק על כל  ,לא עלי בלבד אני מתפלל"ע, שבר

ניך באת ת עזב איך ןמאב הרח .בניך בני ישראל
ם השכ טיבואיך ת ,דםב"כ עצוב ואיום לכבעולם 

א לאבל  ,תיהם ותחרישכובדם מ מתבוססים
י בא קש רק אותךבלבד אני מבאת פרנסתנו 

בקש מי וקדושי אני מלכי ואת קדושת ובאה
פדה אותנו  ,רחם עלינו ,לנוהתגלה אותנו ו רבק

ה דך ביראונעבשיח צדקך עתה מו את נושלח ל
 .יםמייחלם וו משתוקקינבה כאשר לבבובאה

 
 - - -נורא ונשגב 
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