
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "הגיליון נ -שנה ב' 
 אפרשת כי תב

 תשע"ו

 
הבקשה שיוצאת מעומק הלב מתוכיות ליבו של כל איש  -השיבנו אליך ונשובה 

ההדגשה, אנו  ישראל בימים אלו קיבלה אור חדש בשבוע שעבר, 'אליך' היתה
רוצים כזו תשובה שהיא קרובה אליך ממש, לא מתוך נמיכיות של מלחמה 
תמידית שהיא קרב לא נגמר, והכישלון קרוב מן הניצחון, אלא תשובה כזו 

שמבטלת את היצר מתוך שפיכת אור עצום על הנשמה בחי' 'גבוה מפשעיו', הוא 
וקים לסיוע מיוחד זקלא מתעסק אתם כלל, הוא התנתק מהם. לכזו תשובה אנו 

את המשל הנוקב באותו בן מלך שסרר ולא היתה שום נו ת המלך, והבאמא
הצלחה להשיבו אל אביו אלא ע"י ראייתו את יקר תפארתו שמאז, את הארמון 

הנאה והמפואר אותו עזב וממילא שב לקדמותו אל חיק אביו. ונמשיך מנקודה זו 
 ואילך בס"ד.

* 
הוא עמד בניסיון הקשה  הצדיק היה בשעה הגורלית בחייו ובחיי אומתנו הקדושה כולה.יוסף 

לפחות  -כישלון קרב ובא  -ביותר ששייך, כשכל התנאים וכל הדרכים הובילו למקום אחד 
דמות ' -כשל זכה לנס גלוי ילמ"ד 'לעשות צרכיו' וכו'. באותה שעה שכבר עמד כמעט לה

תידין אחיך שיכתבו שמותם על אבני עיוסף, ון, ואמר לו, דיוקנו של אביו נראתה לו בחל
הניסיון ולהגיע למעלת צדיק  '. ראיה זו נתנה לו את הכח להתגבר עלואתה ביניהםאפוד 

 יסוד עולם.
הבה נתבונן, איש אחר אם היה רואה את יוסף מגיע למצב של כמעט כישלון בניסיון שלפניו, 

מדבר לפניו דברי תוכחה ומוסר, היתכן שתגיע למצב שפל כזה של כישלון מייסרו ו ההי
היה מפרישו מן החטא, בחטא נורא שכזה, ומדבר בפניו דיבורים של גנאי ובזיון, ואולי כך 

ואולי לא. יעקב אבינו הראה לו את יקר תפארת השכר של מי שמתגבר על יצרו, ואת 
 ההפסד העצום שיפסיד מי שיכשל בחטא, הוא העלה לו את הראיה למעלה למעלה מכל

הוא לא נכנס עימו לטענות ומענות אם כדאי להכשל או לא, כי המצב של מלחמה עם היצר, 
במצב של משא ומתן היצר כבר הכריע את הכף לצידו, הנה, הוא כבר במצב של כמעט 

וה מפשעיו', סף. במצב זה הדרך היחידה היא 'גבועל יכפסע ממש לניצחון היצר  כישלון,
אז תתחזק ותתרפא',  -הנפש חולה הדרך להצילה היא 'בהראות לה נועם זיוך כאשר 

החשבון הפשוט יהא 'שכר עברה כנגד הפסדה' והכף נוטה מיד לטובת יוסף הצדיק שזכה 
לו בכלל ניסיון אם להכשל או לאו, כי ראה בעיני  להרגיש ולהעלות את עצמו למצב שאין

  וד.פהיתירה של שמו שיכתב על אבני א הרוחו את המעל
ובהוראה מעשית העולה מדברים אלו, האדם צריך לספוג לקרבו מצבים נעלים אותם זכה 

זדמנויות שונות, ואותם להעצים ולפתח יותר ויותר עד שכשיבא ח"ו לידי ניסיון לקנות בה
וכל כך חבל  של הקדושה היזכה אף הוא להנצל מן הניסיון בהראות לו נועם זיו ההרגש

 להפסידו. 
היא לא ב'שוהין שעה קודם  ולמשל, הרוצה לקנות תענוג ואהבה לתפילה, תחילת עבודתו

שאם זכה פעם אחת להתעוררות  ,'אחת לאחר התפילה התפילה' אלא דוקא ב'שעה
בתפילתו ישהה לאחר התפילה להתענג ולהעצים את ההנאה שהיתה לו ואז לפני שיגיע 
לתפילה הבאה יזכה כבר לשהות שעה אחת לפניה ולהעלות ולחדש את התענוג מחדש 

   וחיה.
של עבודת ה' של עתה הוא מקבל את ה'בכוח'  הידיעה כי אש השנה, האדם מביט עלובר

השנה כולה, הוא דואג מאוד שאין לו את התענוג של העבודה של השנה שעברה, שעברה 
ז ו, ע"התגבר על הקשיים שיעמדו בפניעליו כפי שעברה, ומאין ישאב את ההשראה והכח ל

בידי תענוגים ה', אני עומד במיצר כשאין -שואג האדם מנהמת ליבו 'מן המצר קראתי י
פה אזכה לעמוד בפני היצר בדרך של 'גבוה מפשעיו' וכי לעולם אצטרך יקודמים, וכיצד א

ה' תן לי בחסדך הגדול ראיה ל 'מרחב' ראיה -בכוחות הרע ללא הרף, 'ענני במרחב ילהלחם 
 גבוהה שאוכל לממש את ה'בכוח' של עתה כל השנה כולה בפועל ממש.

 
 

                                                                    

 

 

 רוצה אני

בפתח הדברים ברצוני להודות לכל המברכים 
ניה אחלים איחולי הצלחה לקראת שנתו השוהמ

בי לב אשר יהלזה, ובפרט לאותם נד של הגליון
הביעו רצונם ונכונותם לעמוד לסייע בסיוע של 
ממש להמשך הפצתו בקרב ישראל צמאי דעת 

שים ללמוד ולהעלות את דקדושה ומבק
שבותיהם לפי דרכו והדרכתו של הרגשותיהם ומח

ק מפיאסעצנא זיע"א הי"ד. ברכתו והבטחתו רבה"
של רבה"ק עומדת להם ללא כל ספק ליום הדין 

חתם לחיים טובים ארוכים ולשלום יהקרב ובא לה
ועתה  -ולשנה טובה ומבורכת בכל העניינים 

 לענייננו.
* 

מושג ידוע מאותו  -צה אני' אתו עד שיאמר רו 'כופין
גט פיטורין לאשתו  המסרב להקריב קרבנו או לתת

 כציווי בית דין. 
וביאור הרמב"ם ידוע, שאע"פ שאין האיש יכול לגרש 
את אשתו בעל כרחו של איש, והגט פסול במצב שכזה, 

רוצה 'עד שיאמר רוצה אני, והאמירה כופין אותו מ"מ 
אין בה חשש של 'גט מעושה' כיון שבפנימיות לבבו  'אני

רוצה האדם לקיים מצות בוראו ולעשות רצונו, אלא 
שהגוף והיצר מונעים אתו מכך באמירה שאינו חייב 
לקיים מה שאמרה תורה ע"י דייניו, אולם כאשר כופין 

ז הרצון אותו, והוא מגיע למצב של שבירת הגוף, א
האמיתי מבצבץ ועולה מגיח ויוצא באמת 'רוצה אני'. 
הרצון שהיה בי כבר עתה מתגלה. אלו דברי הרמב"ם 

 רושין.יבהלכות ג
* 

יושב האדם ומחשב חשבונו בימים קדושים אלו ובכל 
השנה כולה, היכן מצבה של מחשבתי, היכן עומד אני 

י בה בכל הנוגע לראיות גבוהות יותר מהצמצום הנוכח
ריו פהנני שרוי, אותן ראיות שאני קורא ולומד עליהן בס

ה הז, העולם זיע"א הקדושים של הרה"ק מפיאסעצנא
, כולו מלא שמות הקדושים, אפילו שמי כללאשר איננו ג

, והיכן גרגירי החול שאני דורך עליהם שמות הקודש הם
באמת הרי לנו הוראתו של הרמב"ם: ני בכל הענין הזה, א

'רוצה אני' רק שאינני מגיע לכך מחמת החומר העב שלי, 
באמת יש בי את כל המעלות הללו, בשינון וחזרה  אולם

'ואם לא . גיע לזהת תואמונה שהנני שייך לזה, באמ
 תמיד, על כל פנים שעות ורגעים טובים יהיו לך'.

  )אות י"ד(

לכן בימים קדושים אלו שכל איש ישראל עושה לעצמו חשבון הנפש מהשנה שעברה ואומא במה ביליתי הזנה, ואפילו מי שעובד את 
תקדש ולהתעלה, אז פועל התעוררות הכלים האם ניצלתי את השנה ככל שיכולתי ... ומתעוררים געגועיו ותשוקתו לה -ה' חושב ג"כ 

                                                                                                                                                    כולם ממטה למעלה עד מרום, והכין לו כלים להמשיך לו קדושה ושפע גם לו, גם לאחרים. 

 (ב' תרצ"א )דרך המלך ראש השנה ליל



 

 

 

 פרק נ"א

 בכוחך זה ךל

 בניו חביביו של מקום  יעמדו 'מנוחה במוצאי'הימים ימי תשובה וחשבון הנפש, 

אף ' ר'צר המנוצו'לחוננם חינם מאמעומק הלב יבקשו  ,ם בתחינהלחלות פני מלכ

 '.על פי שאינו הגון ואינו כדאי

מתוך הבושה הנוראה וההרגש העצום כי אוי לה לאותה בושה ואוי לה לאותה 

שהו מן המשהו להתקדם ולשוב עדיו, וכמאמרנו נבקש בכל זאת לעשות מ כלימה

, הוא את האויב לגמרי ומארמונתנו למגר בשבוע שעבר כי המלך אינו מבקש מא

ת באמת לאמיתה את כל מה שאנו צריכים ואות נאמנות ונכונות לעשרמבקש ל

יכולים לעשות, וכשנעשה כן הנחת רוח עולה לפניו לכתבנו וחתמנו לשנה טובה ו

 ומתוקה.

קים אנו בעניין ה'ביטחון העצמי', וכבר נוכחנו לדעת כי רונים עסוחדשים האובח

ין בענייני העולם ובין בענייני עבודת ה' אשר הכח הזה איננו דבר שמה בכך ב

צריכים להשתלם בזה מאוד בכדי לעשות את הנדרש מן האדם לעשות בביטחון 

 והמלעיגים עליו. םנגמור וללא מורא ובושה מפני המלעיזי

ובכן, לקראת סיומה של שנה וסיומה של חלק זה שבצעדה במשעול החיים, 

שליט"א כי  חיים אברהם סעמיועלסהרה"ג ה"ה העירנו אחד מחשובי הקוראים 

להשלים ת חשובה ויקרה יש בדברי רבינו זיע"א שראוי וכדאי להביא פתוס

 היריעה.

בסיומו של 'חובת התלמידים' נוספה יריעה קצרה אשר בשם 'ציווים ואזהרות' 

המה כסיכום של 'חובת התלמידים' אולם בתוספות מכונה. הדברים המובאים שם 

 ראויות ללימוד בפני עצמם.רבות ונפלאות ה

רבינו מעמיד שם את סולם העליה בעבודה, דברים אשר עוד נייחד להם יריעות 

 תם, אולם עתה נביאם על קצה המזלג. גדולות ורחבות בהגיע שע

 ונבאר:  סדר העליה הוא: רצון, החלטה, אמונה.

בענין מסויים הרי מגיע למסקנא שהוא צריך להתחזק ולהשתנות  םכאשר האד

שאז הא צריך להגביר את כח הרצון. הוא צריך לרצות עד מאוד לשנות את מצבו, 

די להניע את השינוי. לאחר יש לו סיבות רבות שהוא צריך להעצים בליבו בכ

. במשך תקופה קצרה 'החלטה'ר והא יצא לדרך מגיע השלב הבא: שהרצון התגב

ד רוח נושבת מחמת ההתחלה הוא מצליח לעמוד בכח הרצון שלו ע"י שיש לו עו

אך עד ם אותו, קיוההתחדשות שבענין, ומעוד גורמים חיצוניים המעודדים ומחז

מתגברת ביותר כי אין לו חיזוקים המלחמה , מהרה ההתלהבות שוכחת ונרגעת

גלל שכח יותר, אז הוא חייב להשתמש בכוח ההחלטה. 'אני עושה כך וכך אך ורק ב

 החלטתי אז בעת שהיה לי רצון. 

מדגיש כמה פעמים  נודה גדולה ורבה ואיננה פשוטה כלל, רביכח החלטה הינה עבו

 עמידה איתנה בהחלטות שמחליט. שזה דבר נרכש, וע"י תרגול רב יגיע למצב של 

חש ולהתקיים נו יכול להתריואז מגיע שלב האמונה. כל כח הרצון וכח ההחלטה א

 החשובה שהוא החליטאלא אם כן הוא מאמין כי הוא אכן יצליח לעמוד במשימה 

 לעמוד בה. 

  ונעתיק את עיקר לשונו הקדושה במתק שפתיים:

כן א"א , ולא להתמיד בלא החלטה ן,ות שום דבר בלא רצולעש י אפשרכשם שא'

והוי  ,יטלוי מחה ,רוצה הוי ו...תדועב חכבו מום בעצגה ונבלא אמ יהלבא לשום על

ם אתה לא תתקדש וככוכב גותראה אם , דתךמין בכח הישראלי אשר בך ובעבומא

 .'איר לא תאירמ

רצה, נחליט, והעיקר: נאמין בכוח נניקח את הדברים הללו באמת ובתמים, 

 ולהרצות לפניו.לבא לפני המלך  ,הישראל אשר בנו, וכך נזכה להתקדם ולהתקדש

 

 

  

 

 

 
 כי תצא למלחמה

עומדים אנו בנידון המרתק בתהפוכות נפשו 
הטהורה של רבינו זיע"א בניתוח האישי שלו עם 
האמת הפנימית לבדוק אם פעולה ייחודית 
כה'התהפכות' אכן רצויה לפני ה', ואנו נמצאים 
בשלב שכבר ביצע את הפעולה ה'חריפה' 
כלשונו, ועתה הוא בודק את עצמו אם נכון 

ת היה הדבר. ונזכיר מה שכתבנ בענין ואמ
 בשבוע שעבר.

 לכאורה הוא קצת מאוכזב מן התוצאות:
'הלא אל הראיה אשר קיויתי לה לא זכיתי, 

עט הייתי בטוח בו שיתגלה לי והרוח אשר כמ
 באותה שעה לא נתגלה'.

הבה נתאר לעצמנו, לאחר כל כך הרבה חיבוטי 
נפש, לאחר התעוררות כל כך גדולה לקראת 

כלום. אין התעלות  -אחריה הנה הפעולה, ו
מיוחדת ואין נסיקה לפסגות, הכל עורבא פרח 
כביכול, אכזבה לכאורה שמביאה באופן טבעי 

לברכים כושלות, הנה הכל היה רק פיון ידים ולר
הרע  מיון שהתפוצץ כבועה, הנה צדק השטןד

הזה, שוב הוא ניצח והפיל אותי שדוד לפניו, 
מעתה אלמד שהמחשבות שהוא מעמיד בפני 
צודקות הן ואמנע מפעולות שונות שהוא מציע 

 מנע מהם.ילי לה
 אבל תכף הוא ננער: 

 הוא!...'אבל ח"ו לחשוב כן! גם זה מפיתויי היצר 
וכאן מלמדנו רבינו יסוד עצום בכלי מלחמתו 

וקל מאוד ליפול למלכודת זו דוקא  ,של היצר
מתוך איצטלא דלשם שמים ועבודה ברצון 

 לעבוד אותו יתברך באמת.
היצר מומחה גדול להטיל ספקות בליבו של 

העזה אדם על מעשים שעשה, ולכאורה הרי זו 
כול החי להכחיש את יגדולה מצידו כי האיך 

המציאות היתה כי זמן ארוך התרגשות החי, 
גדולה קיננה בליבו, הוא התמלא רגש של 
קדושה וגעגועים לבוראו בכל עת שהתקרב 
לאותו מקום בו יבצע את הפעולה הגדולה 

היתה זת עבודה קדושה, כי  איהזאת, אם כן בווד
היא גילתה מנפשנו את פעלה את פעולתה, היא 

הרגש הפנימי שהיא תכלית כל עבודתנו 
אליו ית', ואם  להרגיש קרבת ה' והרצון לקרבה

היא פעלה את פעולתה האיך יכול היצר להטיל 
בה ספק, אולם זוהי דרכו, והוא מנסה להשתמש 

כן זה אצל כל עובד ה' לאחר עבודתו, בכלי מסו
והנאה גדולה פשטה בכולו,  ,בעת שמרגיש עליה

או אז אצל היצר מקנן חשש גדול שהוא יצליח 
זי הטלת הספק שמא אלהגיע למעלות רמות, 

הרגשות והיתה זו לא עשה כהוגן מקררת את ה
הצלחתו.אנו כשנדע את הפח שטומן לנו נדע 

ל כל פעולה שזכינו לשמוח עולהזהר ולהנצל, 
  ()צו וזירוז כז                            .על ידה לקרבת ה'

  הגליון יו"ל ע"י
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