
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ט -שנה ב' 
 פרשת כי תצא

 תשע"ז

   
 )מפסוקי 'מן המצר' שלפני תקיעת שופר( 'קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי'

תש"ה בגטו הנורא -רבנו הק' מפיאסעצנא זיע"א מתוך הגולה הדוויה בשנות הזעם ת"ש 
כאשר מסביב יהום הסער וענני גזרות נוראות עומדות ומתגברות מיום ליום, מתוך הצרות 

הנאנק והסובל והייסורים האישיים שעברו עליו עם תחילת המלחמה וכאשר ראה בעני עמו 
הצורר, ואין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו, גם אז תחת מגפיו המסומרים של הצר 

כחומה והחזיקו  ותואלא הפסיק מלדבר דברי תורתו לפני קהל עדת ישראל אשר סבבו 
 בכנף בגדו להרגיש ביטחון ורוגע כגמול עלי אמו ממש.

בימים טרופים אלו הגיעו ימי הדין ימי ראש השנה הק', ורוחו של רבנו סוערת לקראת אביה 
, והגיע זמן תקיעת שופר, העת הקדושה והנוראה אשר המליך את אשר המלוכה שלול

בימים כתיקונן נכנס היה רבנו לתקיעות כמלך בגדוד ובפנים משולהבות לקראת המעמד 
הנורא, ופותח בדברים, דברי כיבושין לפני שברי כלים שברי לבבות של העצמות היבשות 

את הדברים אשר דיבר לפניהם חרת עלי גיליון העומדים במקום סתר חוששים לגורלם, ו
 למען יעמדו ימים רבים, בספרו הקדוש 'אש קודש' )ראש השנה תש"ב(. 

לעורר זכות קדושים מושלכים באש שיעמדו לפני כסא הכבוד וכדי  ,על פי הנכתב שם
נעורר זכות יבה וחתימה טובה לכל עמו ישראל, לכתבעד עמך רחמים שאלי ווימליצו טוב 

ים שהדברים בעצמם יחלחלו עמוק בליבנו להמליץ מליצה ישרה לפני כסא הכבוד ישנ
  להמתיק כל הדינים בשורשן. 

* 
של  בשעה שקולו' והידים ידי עשיו' כתב,הקול קול יעקב ' פסוקהל המדרש פ' תולדות ע

כי התורה ומצוות הם  '.ולטותש יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין ידי עשו
גם תפילתו  יר אזנו משמוע תורהסהתפילה איתא בפסוק מ ואורך ימינו ואפילו על חיינו

תועבה, כי העיקר היא שבני ישראל עוסקים בתורה הקדושה. ובמים עברו, בעת שהגיעו 
הימים הקדושים הללו, והתפילות היו בוקעות מלב בני ישראל, היו התפילות נעטפות בכוח 

, קול ה'צאן קדשים' חדרים ות"ת, ישיבות,תי מדרשות בלימוד התורה שהיה בוקע ועולה מ
היה עולה לנחת רוח לבורא ית"ש, והתפילות קיבלו אור גדול ומעלה עצומה ע"י התורה הק'. 
אולם עתה לדאבון לב שבני ישראל שרויים בצרה ובשביה, איך תעלה התפילה בעת 

 כטבח יובל רח"ל.ששבתו יושבי שער וקול התור שוב לא נשמע בארצנו, וצאן קדשים 
גם הבור ית"ש בעצמו כביכול סובל ממצב זה שבני ישראל שרויים בצרה ובשביה שהרי 
'אנכי ה' אליך אשר הוצאתיך מארץ מצרים', והרמז בזה, מתי אנכי יכול להקרא 'ה' אלקיך', 
רק כאשר 'הוצאתיך מארץ מצרים' מן המצרים ומן המעיקין ואתה ישראל בהרחבה 

הן בני ישראל ועתה שהמצב קשה כל כך  כול להקרא 'ה' אלקיך' כביכול.ובשמחה אז אני י
 ה סובל כביכול ממצב זה.סתם תפילתם והן קוב"

על זועקים אנו בעת תקיעת השופר הן מאז בתקופה הקודמת לזו של עכשיו 'קולי שמעת', 
ת קולי היה נעים וחזק, קול גדול ולא יסף ולא פסק מלהתפלל כשהתפילה אגודה ומעוטר

בכוח התורה של כלל ישראל, ועתה, כאשר הולכים מדחי אל דחי והתורה לא בתוקפה גם 
עתה מבקשים, 'אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי' שאפילו קול חלש כמו שאני מצליח 
להוציא מתוכי גם אם הוא חלש ולא מעוטף בחוזק התורה מבקש אני ממך אבי שבשמים 

 ש'אל תעלם אזנך'. 
ש דברך אמת', ראש דברך מרמז על תחילת דיבורך בעשרת הדברות, 'ראוממשיכים לבקש 

והרי הדברים הללו הם אמת, שרק כאשר הוצאתיך מארץ מצרים אתה כביכול 'ה' אלקיך', 
לכן בעבורך אבינו שבשמים כביכול, 'ערוב עבדך לטוב אל יעשקוני זדים' תציל אותנו מכל 

 לשלום.רע ותכתוב ותחתום אותנו לחיים טובים ארוכים ו
* 

כהיום ברוך הוא וברוך שמו איננו נתונים בצרה ובשביה כבאותה שנה שנאמרו הדברים, 
אולם היום אולי יותר מאז, שוועתנו עולה לפני אבינו שבשמים שישמע קולנו, קול הדק 
והחלש מרוב בלבול וחוסר ישוב הדעת, נאחזים אנו בשוועתם 'ערוב עבדך לטוב אל 

 וחתימה טובה ולכל טוב לכל עמו ישראל ברחמים,  אכי"ר.יעשקוני זדים' לכתיבה 
 

 שפה חדשה ישנה
 וכח הניגון. ביררנו עד כה את כוח יינו שלעסוקים אנו בענ

הגדול של הניגון בהיותו פותח שערי הלב, הוא פותח את 
והרועש,  התעלה המובילה היישר אל נבכי הלב הרוגש

 וכשהרגש נפתח או אז מתחילה העבודה הקשה. 
המציאות שנראית מכח הניגון שבעולם, שהרגש 
המתפתח מן הניגון מוביל את האדם להעצמת העמיות 

רגילות ותיו האת מחשבשלו והיא העצימה בכל עוז 
תאוות  מלאמרוחניות ו ח"ו הוא כלי ריקןאצלו. אם 

רעות, כל כולו מונח בזוהמת העולם הזה וטינופיו אזי 
הנגינה מובילתו לעבר פי פחת כי הרגש שנפתח מעצים 
אצלו את הרע השורר ושולט בו, ומאידך כשהוא מלא 
בתורה ויראת שמים כשעיקר מחשבותיו נעוצות 
בעניינים נעלים והשתוקקות לקרבת ה', אזי מצבו לאחר 

אין ערוך גדול וגבוה מאשר לפני הניגון. וכפי הניגון ל
תשורי ' -שכתבנו על כך בפרק הקודם מה'בית אהרן' 

 שהשירה היא ראש האמונה. -  מראש אמנה'
צעד נוסף ' במחשבה טובה'בני עתה צועד רבנו ב

בהדרכתו לחבריא הקדושה המתעצמת ומרחבת 
 מחשבותיה ורגשותיה בכח הנגינה. 

* 
שתי דוגמאות מחיי היום יום מעמיד רבינו בבואו להדריך 

 .כיצד מנגנין''את חבורתו 
בביתו וליבו עולז בקרבו. יום יפה עבר עליו,  ל'יושב לו יוס

הוא הצליח מעסקיו, המזל האיר לו פנים וסייעתא 
דשמיא מרובה הוא ראה בכל פרט מפעולותיו שפעל. 

הוא מבקש להביע את שמחתו בשתיית יין טוב, עתה 
 לאחל חיים לידידיו ולהמשיך את שמחת ליבו בטוב לבב.

ברור הדבר, שהוא לא צריך לרדת אל הכרם, לזמור את 
ענביו ולסחוט אותן אל כוסו למען יהיה לו יין מיוחד 
לשמחה מיוחדת זו. בכדי להטיב ליבו ביין ניתן בהחלט 

אות כדו ביין ישן נושן שנעשה לרדת אל מרתף היין ולמל
בים סובהלפני זמן רב וממנו ללגום להנאתו ולהנאת 

 אותו.
ודוגמא נוספת. היועץ היושב עם בני אדם המקשים 
לשמוע לעצותיו המחכימות ולסיוע הרב שיקבלו 

להמציא ברור הדבר שאין היועץ צריך  מחכמתו הרבה,
לכל מטופל שפת דיבור חדשה, גם אם הוא רוצה להיות 
מקורי ומיוחד. השפה היא אותה שפה, רק הרגש והתוכן 

 הנלווה הוא משתנה מאחד לאחד. 
כך הוא גם בעת הניגון. אין צריך להמציא לכל עת ניגון 
חדש ומיוחד. ניתן להשתמש בניגונים ישנים ועתיקים, 

הם אשר יהיו חדשים  רק ההרגשים שהאדם יכניס בהם
 ומעוררים אותו בענייניו העכשוויים. 

   חדשה -שפה ישנה 

נו של ימים תפילותהיתה מקיפה את  ובפרט בימי אלול הלמד בביתו בכל השנ ל אחדה אשר כרהתו
  הכבוד עלו לפני כסאורקיעים האת כל ו הקדושה אל ויחד בקעו קולות ,הקדושים אלו

 )אש קודש ראש השנה תש"ב(



 

 צ"הפרק 
 והייתם לי סגולה

ההרגשה הנפלאה החודרת ללב האדם כאשר הוא זוכה לחדור לראיה  - 'מפליא לעשות'
פנימית יותר במערכת גופו הפנימי. כשהוא מתבונן בחלקו החיצון של גופו הוא לא קולט את 

מנסה לבטא את  משל זה הבאנו בפרק הקודם אשר כקודמיו הרי הוא -הנפלאות הללו. 
הגדלות הפנימית של האדם, כשרק בעת שיתבונן במעלת נשמתו הקדושה העליונה ויכיר 

 בכוחה העצום רק אז נפשו תתרגש באמת להתעורר אל חשקות ושמחת העבודה התמימה.
נמשיך להרחיב רעיון זה, במטרה אחת, שככל שנרחיב ונעצים את המחשבה הזו, ובכל פעם 

ם בנו ותתחזק בנשמתנו להלהיבה ולחזקה בכל עת ועונה אל חיק ית אחרת כך תתעצומזו
 אביה שבשמים.

* 
הנגר עומד אובד עצות מול האתגר שעומד בפניו. הארון השבור זקוק לתיקון רציני ומקיף, 
הדלתות המדפים, הרגליים, כולן זקוקות לתיקון ושיפוץ אף אחד מחלקיו לא תקין וממילא 

ר מקצועי ומומחה. הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות בכדי אף לא ראוי לשימוש. הנגר נג
 להחזיר את הארון לשימוש תקין ולקדמותו, עת שימש את המשפחה שנים רבות וטובות.

הוא עומד מול הארון, מתכנן את צעדיו ורוצה להתחיל לעבוד. אולם דבר אחד מונע ממנו. כלי 
טיש והמברג, הדבק והמסמרים וכל העבודה אינם איתו. הוא מחפש את ארגז הכלים שלו, הפ

 הנלווה אליו, אך הארגז לא נמצא. וכשארגז הכלים לא נמצא אי אפשר לעבוד. 
גם איש מקצוע הטוב ביותר, לא יכול להתחיל בעבודה. הוא היה כמעט לפני יאוש וביטול 

לו  העבודה, ידיו רפו וכל בטחונו האישי התערער, ופסע היה בינו ובין איבוד עשתונות. בצר
הוא החליט כי אין זו תכלית לעמוד כך בחוסר אונים, הוא התחיל להתקשר לחברים למקצוע. 
מאחד הוא השאיל פטיש ומהשני מקדחה ומברגה, מהשכן הסמוך הוא השאיל דבק ומסמרים 

 וכך הוא התחיל בעבודתו. בעבודה מהירה ומאומצת הוא הצליח להעמיד את הארון על תילו.
* 

ברך הנבוך מול נפשו הדוויה ומהרהר בליבו מהי הדרך הנכונה עבורו, הוא עומד הבחור או הא
יודע ומכיר כי הארון שלו זקוק לשיפוץ דחוף, הוא יודע כי חלקים חורקים וסדוקים יש בכל 
הנהגתו היום יומית, הוא יודע בדיוק מה עליו לעשות, הוא גם יודע מהם הדברים והתהליכים 

קון נפשו. הוא יודע כי הוא צריך להגביר את הרמה הרגשית שלו שעליו לעבור בכדי להגיע לתי
בעבודה. להרגיש את נועם הקשר שבינו לבין אביו שבשמים, להגביר את ההרגשים בכל מצוה 
ומצוה שפועל, ולהגביה את הראיה על עצמותו. מי הוא באמת ולמה הוא צריך לשאוף, הוא 

א למד הרבה בספרים ובחוברות למיניהם. יודע ממש הכל. הוא הקשיב לשיחות ולדרשות, הו
 אולם הו מרגיש כי אין לו כלי עבודה. 

הוא לא יודע היכן נמצא הרגש שלו, הוא לא מכיר את מנגנוני ההפעלה שלהם, הוא יודע שהוא 
צריך להשיג נשמה גבוהה ומושגים נעלים אולם היכן הוא ימצא את כל זה, היכן רוכשים, ואיך 

 ים את כל אלו.מגיעים לספקים שמוכר
ידיו רפים וברכיו כושלות, הוא מרגיש אבוד לכאורה, מה יועילו רצונותיו ושאיפותיו אם אין לו 
ארגז כלים לעבוד איתו, הוא כפסע לפני יאוש, כמעט שהוא מחליט 'מה העבודה הזאת לכם', 

 זה לא בשבילי ולא מתאים לי.
אחרי הרגשים וריגושים חיצוניים,  האם הוא צריך ללכת לשאול את כוחותיו מן החוץ, לתור

לשאול דרגות גבוהות ולחפש מחשבות נעלות? בשונה מן הנגר התשובה כאן היא 'לא' 
 מוחלט.

חובה עלנו לדעת בברור כי ארגז הכלים הרגשים שלנו נמצא בשלמותו על כל פרטיו ופרטי 
באריזה סגורה פרטיו. כל הכוחות שנדרשים לאדם לצורך תיקונו האישי ארוזים אצלו 

והרמטית בייצור מיוחד עבורו והם מתעדכנים כל הזמן לפי הצורך. העבודה המוטלת עלנו 
היא, לאתר את הארגז ולשלוף ממנו את הכוחות שיש לנו מאז ומקדם ממתינים לנו רק 

 לשימוש בהם שימוש נאות.
טוהר  'אמור לנפשך, לא חדשות אני מבקש ממני, רק את אשר כבר היה, שוב יהיה. אל

סוף  'חובת התלמידים'לשון רבנו ב -וצחצוח גופו ונפשנו נחזור, ואל אבינו אשר מאז נשוב'. 
 פרק י"א.

דברים נחרצים וברורים. חזור ושנן. דע לך כי אתה מציאות של 'סגולה מכל העמים', 'אוצר 
וסגולת מלכים' שמשתעשעים איתו כל העת, ולכן אל לך לחפש ולראות היכן נמצא האור, 

 אתה בעצמך הוא האור, לך לאורך ותגיע למחוז חפצך לחיים לשמחה ולשלום.
  

 

 
 אבי ומלכי תשוקת חיי

מידי הימים ימי חשבון הנפש ימי רחמים ורצון, 
יצבו מתקרבים יותר ויותר אל היום בו יתייום 

לכתוב ולחתום אותם בני האלוקים לפני ה', 
אשר  ענייניהםלשנה טובה ומתוקה בכל 

 צריכים.
הבלבולים ומעיקין שעוברים על כל אחד מבניו 

ואחד כל אחד פני ידועים אך ורק לשל מקום 
, הכל גלוי לפניושהכל יכול ו בעצמו ולפני אלוקיו

וכאשר משתפכת נפשו של האדם לפני בוראו 
ומבקשת על נפשה לזכות לשנה טובה 
ומחודשת, אזי כאשר האדם מתחיל לשפוך את 
צרותיו לפניו יתברך מעצמו מוצא הוא את 

דתו עצמו מדבר על הקושי העצום שיש לו בעבו
את בוראו, על יבשות הנפש מחמת הבלבולים 

בהתעוררות הלב  ועל הקושי הגדול שיש לו
מכח חוסר ישוב  לתפילה בהשתפכות הנפש

 בחייו.  הדעת שיש לו
ליון את יהק' זיע"א רשם על גבי הגרבנו  הוהנ

תפילותיו וחיבוטי הנפש שהיו לו ברצונותיו 
העזים לקרבת ה', וכבר כתבנו קטעים אחדים 

כביכול אך ברור ו ורים שדיבר אל ליבהדיב מן
שכוונתו היתה יותר למען נלמד ונקשיב היטב 
לדיבורים אלו אשר מעמידים מול פנינו מראה 

תוכה, ולהגיע בדמות המשקיפה מלהביט נכוחה 
 עבודת ה'.מצב העגום שלנו בהלמסקנה על 

נקשיב יחדיו להמשך הדיבורים החודרים כליות 
ולב ונתעוררה יחדו להשתוקק שלפחות מעין 

יהיו שאיפותנו ולפחות מעין  שאיפות אלו
 דמעין מזה יהיו תקוות חיינו.

* 
י והתקרבותי אליך נאתה כל הו ,אבי ומאורי'

בצרכי גופי אני משתדל  הן גם .תקות כל חיי
ש י אבל לא זה הוני ולא כמו אלה זרמת מטרתי

 אשר תהלה אשים בנפשי וחושד אני
הון איזה שהוא  ,פת הון נמצאשבמצילתה שאי
לת התקרבות אליך ד' ולבי ושאיפת אושר ז

כליותי תשתפכנה וקול מר צורח ל, יתחלח
 םהוחיים בז ,ועצמותי יגרם ,בקרבי גועש

 .פוש כזה למה לייונצחיות בע
ה רמצא עבדך חן בעיניך ד' ופנינה יקהאם י

אז נפשי תפזז ואין קץ  ,סא כבודך בי יתנוצץמכ
 קש אםלבומה אוסיף  זהו שקויתי .לשמחתה

 .יי בקרבי מצאתיחאת הוד אבי ומלכי תשוקת 
 ליאואו אירא אני לשמות אולי משגה הוא  הן

אנוכיות יתגנב ודודי אותי  שמץזו בשמחתי 
כל  םע ,ימאס יתחמק ויצא ושוב בבעתה יעזבני

אהבתי תתלקח וכל  ר,פשי תתמנוזה לבי ירחב 
 .'תתחזק עבודתי אליה בשמחתי

ה יגרעו ח"ו מן האור כל תוספת הסבר או הערו
 הגדול.
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 לאמץ ברכים כושלות

 יות רגשיות? חוסר מוטיבציה?חרדות? תלותיות? בע
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 בירושלים בני ברק ורחובות קבלת קהל
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 נדבת 
 הי"וטייטלבוים  יהושעישראל  הרה"ח

  לרגל שמחת אירוסי
 תחי'הכלה  בתו

 ני"וון יוסף אורלנצ'יק אהר עב"ג הבה"ח
 ישיבת קרעטשניף יניימצומ

 בשעטו"מ ולמזל טוב


