
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "גגיליון נ -שנה א' 
 פרשת שופטים

 תשע"ו

 

להעמיד בס"ד את גודל החסד ליון הקודם מבקשים אנו יכפי שפתחנו בג
מים הקדושים שאנו בעיצומם, עפ"י ובה בימנו הבורא בעבודת התששעשה ע

 .ך''מן המצר' תרצ"א בספה"ק 'דרך המל מאמר
*** 

 ראו קרבנומ את היצר ולגלות דיםלהקנו שואפים אנח - היה תחילת דברנו
 עימו. להלחםהצורך בפניו, ובכך נימנע מ יתבטלול אשר היצר גד

 'והוא עבר לפניהם' 'תפארת ישראל' פעל כך במלחמתו עם עשיו. אבינויעקב 
  'וישקהו'. -גרם לבטל את כוחו עשיו ו התגבר עלשל 'תפארת ישראל'  האור -
לה אכי שעת .לעשייתן' זה ענין החיוב לעשות ברכה 'עוברש .בה לזההשלמה חשו נוסיףו

'עובר לעשיין' ברכה א שעה שניתן ליפול ממנה לרשת שהיצר טומן לו, לכך תקנו יהרי ה
ולשון 'עובר  ון.ילקבל עליונות על הניס אוממיל ,לברך ברכה ולהתעלות על ידיה

   לעשייתן' להזכיר כוח יעקב ש'והוא עבר לפניהם'.
* 

לים בדרך זו אין גבול לשמחה וההנאה שבעבודת ה', ההנאה של הניצחון כאשר אנו פועו
עקובה מנפילות ואכזבות. וע"ז אמר המדרש, 'אשרי מי שגבוה מפשעיו,  א מלחמהלל

מפשעיו, ממנו', והכוונה נפלאה ומבוארת מאליה, מי שהוא גבוה אוי לו מי שפשעו גבוה 
ומי שאינו  .אשריו!  -הוא מאיר אור גדול ומבטל את היצר תעסק עם הרע הוא לא מ

רוף ילחם בחיחייב הוא לה -וכשרוצה להינצל  ,זוכה להארה זו, הוא 'פשעו גבוה ממנו'
 אוי לו!.  -נפש 

משמעותה שאנו  תשובהשהרי הזה אנו מרגישים בבואנו לעשות תשובה.  אוי לו''ואת ה
ועתה צריכים אנו להתגבר מגיעים כבר ממקום נמוך, מקום שכבר נפלנו לתוכו, 

, ועל זה אנו מבקשים מהשי"ת 'השיבנו לנו כי חטאנו'נא אוי 'ולהתחזק אין בנו כח לכך, 
והרי טענת השי"ת צודקת  ,הקודם ליוןיה' אליך ונשובה'. וכבר תמהנו בתחילת דברנו בג

הצדקה יש לנו לבקש  שיתקרב, ואיזו בה אליכם', מי שהתרחק הואוואש -אלי  שובו'
הרי כיון שאנו נמצאים כעת שטענה, ' אליך'. ובדברנו הנ"ל נצדיק ביותר את הה השיבנו'

דרך היחידה להתעלות ממנה ולשוב אל ה' בנקודת פתיחה כזו נמוכה, נקודת פתיחה שה
, ואז כוחו גדול ורב לחם עם היצריהוא רק ע"י מלחמה עקובה ממאמץ עליון וחזק לה

 עבירה, ואין וודאות שאכן נצליח לשוב עדיך.אחר ה
, אנו כל כך חפצים להגיע לעבודה הזכה והנעלית ברחמים 'ולכן אנו מבקשים מממנו ית

בבחי' טהרה  ,דייקא אליך ,ולהגיע 'אליך' להרגיש נועם זיו שכינתך ,של 'גבוה מפשעיו'
זרתך שתגביהנו עימו, ולכן אנחנו חייבים את ע ללחוםאת הרע ולא  לבטלונקיות עליונה 
לכלוך והטינופת שאנו שקועים בה החלץ מן ילה בעוז רוח שהתאזרנומעל לזוהמה, 

שכך 'ונשובה', כך נתקרב אליך ונבטל את כח הרע ממנו. אין אנו  להביאנו למצב זהו
רוצים להפטר מעבודת התשובה, 'ונשובה', אנחנו רוצים לשוב ולעבוד בעבודה קדושה 

על טענה כגון זו אין  אבל בדרך של 'אליך', בדרך של ביטול הרע ולא במלחמה עימו. ,זו
 .הוא טוען 'שובו אלי' בריך אדשקו

ת הנעלה והקדוש וזועקים: 'מן ואנו עומדים ביום ראש השנה קודם תקיעת שופר, הע
ני נמצא במצב של אבל כעת א ,מיםצה לשוב אליך באמת ובתו, אני רה'-קראתי י המצר
בקשתי ממך  לשוב כך אליך, ונחות דרגה מתוך הקליפות והנפילות, כיצד אוכל מיצר

 ה', שאשוב מתוך מצב של הרחבה ו'גבוה מפשעיו'. -י במרחבאבי, 'ענני 
 ל"ט יאיר את הדרך באור חדש בעזהשי"ת.משל הנפלא שנביא בגליון הבעוה
 

 

 
 )ב( ראיה ראויה

הנה ימים קדושים בעיצומן, ימי חשבון נפש 
והתקרבות לה' לפני ה' כי בא לשפוט את הארץ. 

דון בשבוע עומדים אנו במדור זה לאחר שהתחלנו ל
שעבר על אודות האדם אשר כבר בחר בראיה הנכונה 

הוא השתכנע כי העולם הנראה מול עיניו  ,והאמתית
איננו העולם האמתי והמביא לתכלית, העולם הנכון 
הוא מה שמעבר לראיה הגשמית המסתירה את אור 
ה' המתגלה בפנימיות העולם ובאדם המביא עצמו 

הוא אלקינו ואין לזיכוך הראוי להאמין ולראות כי 
 זולתו.

אולם באותה שעה טוען האדם ובצדק לכאורה כיצד 
יכול אני להצטרף ללגיון זה של מך, כיצד יכול אני 
לזכות להגיע לדרגות גבוהות יותר בזמן שאני יודע 
באמת את מצבי הנמוך והשפל בכל הקשור לענייני 
העבודה, כמה רחוק אני וכמה לא שייך לכאורה לדבר 

 בעבודה זו.ולעבוד 
וכתבנו כי רבינו מעמיד חמשה כללים ותנאים בפני 

וש זה, ובהתקיים העובד הרוצה להצטרף ללגיון קד
כול יאלו התנאים, גם אם ח"ו איננו עדיין במצב עליון 

אי קרא אל המלך. וכבר כתבנו את התניהוא לה
דו הדברים כסדרן הראשון, ונזכירו שוב למען יעמ

 את השאר:גם ונוסיף 
גיש באמת שברון לב וכאב על רשי - ראשוןהתנאי ה

לא די ב'ידיעה' של מצבו, רק כאשר כואב לו מצבו. 
פעמים שהוא גם מוריד דמעה על כך, אדם ובאמת, 

לא מופקע מכל  כזה גם אם הוא באמת רחוק הוא
 ם דיברנו.הדברים הנשגבים אות

שיהיה בן תורה הקשור לתורה, דבר זה  - התנאי השני
הם מנצלים את סקים במלאכתן, וכולל גם את העו

 עתים לתורה.ים זמנם וקובע
שיהא קשור לקבוצה של עובדי ה',  - התנאי השלישי

בית  כמה פעמים בשבוע למקום בית הוועד אוויבא 
, כי לבד לא מקום שבני החבורה מתאספים ,המדרש

 ניתן להגיע לכל המושגים והעניינים הנזכרים.
הוא תנאי בל יעבור להצלחה.  עקביות - התנאי הרביעי

נו ימי שהוא הפכפך בטבעו שמה שמחליט היום א
וי להשתנות אין לו שום סיכ ,מחזיק עד למחר

 לטובה.ולהחליט שדרכו משתנה 
כולו  -ר קשיהיה איש אמת. איש ש - והתנאי החמישי

גם תשובתו וגם עבודתו. האמת חייבת להיות נר  ,שקר
 מי מלכא. לרגלנו. בחמשה אלו הכללים ניקום ק

לפשט את העונג ואת ערבות טעם ההתלהבות של התפילה בקרבו צריך עלתה לו בהתלהבות ועונג עליון,  האיש ישראל שתפילתו
. וזאת היא השעה שערב לו מו איש שמתענג איזה שעות אחר מאכלן הזה ככרויבכל היום, עד שבכל היום יוכל להתענג מעט מז

  (תרצ"א )דרך המלך לראש השנה          .וה, מין אפיקומן של אחר הסדר הוא, שטעם המצוה וכל ה'סדר' יישאר בפישאחר התפיל



 

 

 

 פרק מ"ט

 פירות הנושרים

עוד בשולי היריעה של ענין ה'ביטחון העצמי' וה'עזות דקדושה' שאנו עסוקים בהם 

  למעלה ראש. 

מרגישים אנו כמהלכים על גבי גחלים לוחשות בעת שאנו פוסעים  הקדמה קצרה.ו

במשעול זה שאנו עומדים לפסוע בו. נושא חשוב עד מאוד אך הרגישות הנדרשת בו 

היא למעלה מן הממוצע, ולכן פוסעים אנו בחששתא. אולם מכיון שרבינו ה'חובת 

ש, וברוחב התלמידים' הקדיש לכך חלק גדול מאוד מפרק שביעי שבקונטרסו הקדו

דעתו הבין כי בני הנעורים חייבים להיות מודעים לכל אתגר שיכול לצוץ בפניהם בימי 

בחרותם, מעיזים אנו לכתוב על כך וה' הטוב יעזור ויגן שלא נכשל ח"ו בפליטת 

 קולמוס שאיננה במקומה.

הנושא הכאוב הינו 'פירות הנושרים' במלא מובן המילה שבה, פירות עסיסיים 

נה אבני קודש ה', ולדאבון לב נשרו מן העץ ותשתפכשתולים בבית היו אשר ונחמדים 

 בראש כל חוצות, בהיותם נעדרים כל מסגרת של תורה. 

לא באנו בזה לחפש פתרון לכך, ואף לא לשרש אחריה לברר מהיכן בא מצב נורא זה. 

ך את בני הנעורים, את תלמידי הישיבות הקדושות צעירי הצאן שעתה יאנו באנו להדר

ינם מבולבלים עד למאוד ואינם משיתים עצות בנפשם כיצד צריך להתייחס לאותם ה

בחורים אשר מסיבה כל שהיא עזבו את המסגרת הישיבתית, ועומדים לכאורה מחוץ 

למכנה שכינה, האם צריך 'לקרבם', להתייחס אליהם באופן מיוחד לחפש את קרבתם 

הפך הגמור, מצוה אולי ולהראות להם את חברותם כמימים  ימימה, או שמא ל

'לרחקם' ולהתעלם מהם לגמרי שהרי הם גרמו לעצמם ואין שום מצווה להפוך פנינו 

אליהם. מחויבים אנו בלא תוכל להתעלם, והננו להעמיד את הדברים על דיוקם כפי 

 שכתבם רבינו בעט ברזל וחקקם לדורות עולם בבהירות עצומה.

נו אל הנער עצמו אשר עזב את בית ה', וכך היא ההוראה הברורה. ראשית פונה רבי

נמצא אתו גם במקומות חשוכים  , כי הואומזהירו בחיבה גדולה לבל יעזוב את בוראו

 'חבורות'ולא רק בביהמ"ד. ולכן שומה עליו לקבוע שיעורים לעצמו, להשתתף ב

 וכך ישמור ויגדור עצמו מכל דבר פשע ח"ו. ,הקדושה אליה הוא משתייך 'חצר'ה

ם הוא פונה בנעימה קדושה ואומר להם בבהירות: כל זמן ואל התלמידים והבחורי

שאתם רואים שלמרות שאיננו במסגרת הישיבה עדיין לא סר ליבו מה', הוא ממשיך 

בדרך ה' הן בהנהגתו והן בקביעות עתים לתורה, ואין רואים בו סימני חולשה וחימוץ 

ה הקדושה ח"ו, אז חובה לקרבו, לחפש את קרבתו לחזקו בכח החברייא והאוויר

השורה בחצר הקודש, ואולי הוא אף ישוב מכח זה למסגרת הישיבה לשבת תחת עץ 

 החיים ואכל וחי לעולם.

אולם אם ח"ו רואים שאין המצב כן, או אז ההתייחסות צריכה להיות שונה לחלוטין 

  וכאן חייבים אנו להעתיק את לשון קדשו:

 נחת פעם ושתים ושלש דבריםבב ודברו אתו בטו ,וץמח לן שמבו איזה סי ירוכואם ת'

ם אתם ג כוו ח"ויא תלן למערחקו אותו  ,א תועילו גם אזלאם  בלא .םכבליהיוצאים מ

רזנוהו ירנוהו וזזהשה ו עד כה ואחרלכי אף אחר שקרא את דברינו א ו.בשרפת נשמת

נוהו יותר מאשר זריכי האם זמן. סים ורחמים רבים שישאר יהודי נאיצריך הוא נ

ים והנאבדים חו הנדבמה ר מ"מו ז,"הלעו את הנשמה קודם ירידתה מצווים ומזרזים 

 '.ונםמהמד' ישמרנו מהם ו

הוראה ברורה יותר מכך לא שייך, לקרב זה דבר חשוב ביותר, אולם 'עזות דקדושה' 

נדרשת שלא יהא זה ח"ו על חשבון רוחניותם של בני הישיבה. והשי"ת יזכנו לראות 

 ה מכל צאצאנו ואין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותנו.רוב נחת דקדוש

 

 
 יגער בך השטן!

עומדים אנו בעיצומו של הדיון הפנימי 
שמתחולל בליבו של רבינו זיע"א העומד לפני 
פעולה נועזת וקצת משונה של 'התהפכות' 

מתרגש מאוד  לכבוד ספר התורה, הוא מצידו
לקראתה בתחושות מאוד נעלות ומלאות 
תקווה שהפעולה הזו תשפיע עליו לקרבת ה' 

יותר  ,יחקק בעצמותיו לאורך זמןיבאופן ש
לא כל כך ייחודיות, כי  ן של מצוה שהןמריקודי

 בהרבה הזדמנויות מרקדין לכבוד השי"ת.
ומאידך בא השטן ומנגח, הא מבטל ומזלזל 

 ,הניע אותו מפעולה זובפעולה זו, הוא מנסה ל
מש מבה ירגיש שאין לקררו ולהביאו למצב ש

. הן מחמת שאין מקור לפעולה שכזו וחשיבות
בכל התורה, וא"כ מה אכפת לו להקב"ה אם 
יתהפך או לא, טענה על הנזק הבריאותי שיכול 
להגיע לו ע"י פעולה די מסוכנת זו, והטענה 

 האחרונה, כבוד התורה מה תהא עליה.
ותב רבינו את תשובתו המוחצת לשטן ה'דואג' כ

 לו כל כך:
לא  ,ד' בך השטן יגער ,אז מנהמת לבי שאגתי'

 השעה גדולה יחידה .עת לחשוב חשבונות עתה
 ירות נפשמעין מס הלעשות עתה עשי ,חוקהדו

בבריאותי  וכיון שבה ,לשם צורי וקוני אני רוצה
 א אתיפומצאתי א ,תפחדני ובבזיוני תספקני

ומעתה אני  ,חפשתי החריפה אשר ההעשי
 .'חלט ומתקדש להומ

ננסה להבין את תשובתו. רבינו כביכול מודה 
לשטן על שאלותיו וניסיונותיו להניעו מהפעולה 
שהוא מבקש לעשות. כי אם עד עתה עוד היה 
לי ספק אם פעולה זו תהיה רצויה לפניו יתברך 
והשאיפה שאני שואף למצות ממנה אכן תוכל 

, או שמא הפעולה לא רצויה ועלי להתקיים
להימנע ממנה, הרי שעתה התברר לי בברור 
מלא ושלם כי אכן אעשה נח"ר לפניו יתברך 

 בפעולה זו. 
כי מה לך השטן בפעולה זו אם תזיק לבריאותי 
אם לאו, ממתי דואג אתה כל כך לשלומי 
ולשלום בריאותי, ממתי אתה דואג כל כך 

 הן לשם שמים.לשלמות מצוותי ופעולותיי אם 
אם כן, מעצם הרצון והתירוצים שאתה מעמיד 

להניעני למנוע אותי מפעולה בפני בכדי לקררני, 
זו, הרי יש לי הוכחה ניצחת כי אני כן צריך 
לעשות אותה והיא תהא לי לעלייה אמתית 

 . יישר כח לך שטן.וצרופה לדבקני בבוראי ויוצרי
יתי, 'ומיני אז עשיה הדיוטית זו אשר מליבי בד

נתקדשה לי, נתייקרה בפני, ונתבטלתי לפניה ... 
הכל לאש בוערת התלקח, ודמי תוסס ועיני 

   .זולגות דמעות'
  ()צו וזירוז כז
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