
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ח -שנה ב' 
 פרשת שופטים

 תשע"ז

 

תמים תהיה עם ה' אלקיך )יח יג( וברש"י, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר 

 העתידות אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו, ע"כ.

 וד עבורנו מפסוק זה.נראה לפרש בשני אופנים את הלימ

כלל ישראל עובר כל מיני מצבים לאורך שנות גלותו, מהן שנים שהצרות והיסורים  האופן הא',

בדרגות שנסבלות ואינן עוברות את סף הסבל של בני ישראל, וישנן שנים שהצרות והיסורים הן 

 בדרגה כל כך גדולה עד דכדוכה של נפש ממש. 

ה בדברו אל הבורא ית"ש במצרים, כאשר בפסוק א' כתיב 'כי שני דרגות אלו רמז משה רבנו ע"

כבד פה וכבד לשון אנכי', ובתרגום תרגם 'יקיר ממלל', כלו' מדבר בכבדות. ובפסוק אחר כתי' 'הן 

בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים', ופי' רש"י ערל שפתים 'אטום 

 , ולכאורה צריך להבין את השינוי שבזה.שפתים', כלו' שאינו מצליח לדבר כלל

. מה בה חאז כששומע בשורה טובה מאמין ושמ כי כשהאדם בצרה בעוד רוחו בווהביאור בזה, 

ומיוסר עד שנשבר ומרוסס מצער ועוני אז אף שבדעתו מאמין  מוכה ל כךכשהוא כ שאין כן

 ו,באמונת י אשר יתחזקואין כבר מ ח,איש אשר ישמ ראין כב כל מקוםמ ,טוב לו השיהי ויודע

מי שיתחזק ה לא הי 'ומעבודה קשה חמקוצר רו'אבל  ,שהאמינו אף ',ולא שמעו אל משהולכן '

 .לשמועה טובה זו ויתן לב

וזה ההבדל בין 'כבד פה וכבד לשון' ל'ערל שפתים', במצב הראשון משה רבנו שהוא מגיע מכוחן 

שה אבל עוד ניתן לדבר. אבל כשמגיעים של ישראל, עדיין ניתן לדבר עמהם, גם אם הדיבור ק

 למצב של שבירה שכבר אין מי שיזעק, אז הוא 'ערל שפתים' אטום לגמרי.

', עם ד' אלוקיך יהמים תה'תיאשים ורוחם נופל וזה ימתוזה הכוונה 'תמים תהיה עם ה' אלקך' 

אתה שד'  ם ד' אלוקיך כי יודעעתמים ושלם והתחזק ה מ"מ תהי ,שבור ומרוסס ילו אם אתהאפ

אה קץ לחושך אלא כל מה וכו' קבל ור ר אינימאחר עתידות לו רלכן לא תחזי ,קיך עמך בצרהלא

. )הדברים נאמרו בעת השואה וממילא עי"ז יקרב ישועתך, תהי' עמו ולחלקו ואזבתמימות 

 האיומה והדברים מבהילים בנוראותם.(

*** 

העת גורם לעורר ביתר שאת ויתר עוז מעניינא דיומא בחודש הרחמים והסליחות, ש ובדרך הב',

נה איך עבר עליו. לב יודע מרת נפשו וכל אחד לפום דרגה נפש על כל דרכיו של כל השלחשבון ה

ה שפעל עד היום אינו מספק ואינו ממצה את אשר מדיליה יודע ומבין כי מה שעשה עד הנה ו

תו את ה'. כאשר הוא מגיע דורש ה' מעימו. יש לו מה להוסיף ומה לתקן בכל חלק ופרט של עבוד

למסקנה כי הוא אכן צריך לבדוק את דרכיו ואת מעשיו הוא מחליט באיזה פרט ואיזה מעשה 

עליו לתקן, ועתה נשאר לו דבר אחד בלבד. והוא, לעשות באמת את מה שהחליט שלא ישאר 

 בקבלה בעלמא , אלא יעשה זאת למעשה וישנה את דרכיו, כי זה הוא העיקר.

נה סכנה נוספת להצלחת השינוי, והיצר טומן לו כאן פח יקוש שהקבלה הטובה אבל כאן יש

תאבד את ערכה ולא יצליח להגיע אל יעדו ואל השינוי המיוחל וזהו דחיית תחילת השינוי לעוד 

הוא כבר מבין תכניות שונות הוא מתכנן למתי יהיה מתאים יותר להתחיל בשינוי. כמה ימים. 

גם מה לשנות ואיך לבצע את המוטל עליו, ועדיין הדחייה לעוד זמן  והוא יודע ,שצריך שינוי

ההוראה הברורה היא, הגעת למסקנא לבצע שינוי,  מאוחר יותר תפיל את כל ההתעוררות.

 תתחיל כבר עכשיו, ללא שהיות כלל.

על זה מצוה הפסוק לעם ישראל שבועות מספר טרם יעמדו בדין, 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך', 

בלב שלם להיות  יה שלם עם ה' לעבדו בשלמות ואם חסרת דבר מה בעבודתך תשוב אליולבך יה

לא  -תמים ושלם לפניו, ורש"י מוסיף בהדרכה חשובה ועיקרית שרק דרכה נגיע לשלמות באמת 

 תחקור אחר העתידות, אל תחשב חשבונות עתידיות מתי העדיפות לשינוי אלא מיד. 

  כאן ועכשיו.

 תנועה של ניגון
, הוא אמור לעלות את כח קדוש ונשגב הוא -הניגון 

עד מאוד. וכבר שאלנו בפרק האדם לפסגות גבוהות 
הקודם כשהעמדנו את השאלה על המצב העולמי של 

עומדים במקהלותם ליוני גויים יהמוזיקה והשירה שמ
מגיעים לשום  ואין הם םשרים ומזמרי, והופעותיהם

הם עוד מגיעים לשפלות דרגה רוחנית נאותה, ואדרבה 
נוראה  בהידרדרותנוראית באיבוד כל רסן וצלם אנוש 

לעמקי טינופת המידות הרעות והמגונות ביותר. 
ב שכח כזה והשאלה נשאלה היתכן? הכיצד נוצר מצ

קדוש שמכינה את הנביא לקבל רוח ה' מביאה את האחר 
לשפלות ומצב גרוע הרבה יותר ממה שהוא היה בה 

 מקודם.
 והתחלנו לבאר בקצרה, ועתה נרחיב בזה מעט. 

לא מטרה. אמצעי ו. ניגון הוא ולא מציאות ניגון הוא כוח
אטום  רגשכלומר, ניגון הוא אמצעי לפתוח את הרגשות. 

וחתום שלא מרגיש לא שמחה ולא עצב, כשינגנו באזניו 
, אנדשהוא אוהב מקדמת  ניגוןסגנון ניגון כלשהו ובפרט 

ככל שירבה בניגון ו הרגש שלו יתחיל להתעורר.
כך הרגש שלו ימשיך בהתחדשות והתלהבות מחודשת 

או אז וייפתח, ימשיך להתרחב ולהתרגש, וכשהוא בשי
ייחסות לכל מיני מאורעות תהוא הזמן שהשינוי בה

, להרחיבם בדעתו ולהשפיע השפעה על שעוברים עליו
 נפשו. 

כשינגנו ניגון שמקורו טהור והוא מגיע מעולמות טמירים 
ונעלמים שהתגלו ע"י הצדיקים הקדושים הרגש 
שהתעורר יעלה ויגביה אותו לספרות עליונות, הוא יעלה 

ת עמוקות, הוא יגלה את פנימיות נפשו ויגיע למחשבו
הסוערת ויגיע למסקנות אישיות ביחס לקשר שלו עם 

עם בני האדם, מה תפקידו עלי אדמות, מה הוא הבורא ו
 צריך לתקן וכיצד עליו לנהוג ביחס לזה.

הרה"ק רבי אהרן מקרלין זיע"א בספרו הק' 'בית אהרן' 
די ' ה הלשון:זבעל הפסוק 'תשורי מראש אמנה' כתב 

זינגען דער ראש ז אי ,גרעסטע אמונה וויפיל א יוד האט
היא ראש ה נהנגי'ובתרגום חפשי: . כלה"קע ,דערפון

'. והבעל שם טוב הקדוש כמעט קודם כל האמונה
אמירת תורה ציוה לנגן, כי הכוח של הניגון פותח את 
הרגשות והוא נותן לאדם את הכוח והאפשרות לחדור 
לרבדים פנימיים ועמוקים בנפשו, וחלונות גדולות 
ומאירות מתגלות לו בכוח פתיחת הרגשות. משא"כ 
המנגן הרשע רח"ל, כוח הניגון פתח אצלו את הרגשות, 

המצב נעשה נורא ואיום,  נפתחותוכשהרגשות שלו 
ר יתעצמו קת העול הן אשהעצב והיאוש, המרירות ופרי

 ויקבלו את הביטוי החזק.
ולכן הניגון ככל שהוא גבוה כך הוא מסוכן, ודרוש זהירות 

  רבה, מה הוא מנגן כיצד והיכן.
 

כפי ובכלל,  וחיל ורעדה יאחזון, ומה נענה אנן.חפזון ויותר מתפלל בכונה, כי המלאכים י דעתו בימים אלויותר את האיש מצמצם 
אז אף אם  אז כונתו יותר חזקה ולא מתבלבלת כל כך בנקל, ואם אין בה חיות - אם מתרגש יותר ונתו.שות האיש ישראל כן כהתרג

 )דרך המלך שבת שובה תרצ"א( ובקל מתבלבלת. היא כאילו תלויה באויר נה קלהומכוון, הכו

 



 

 
 צ"דפרק 

 המשך -גדלות! 
 נזכיר לעצמנו היכן אנו אוחזים.

' אנו ממשיכים להיאחז באותו משולש עוצמתי, אשר הבטיחנו רבנו ב'חובת התלמידים
אמתי בחיים, בכל תחום ובכל ענין,  שהוא הוא הערובה להצלחה בדרכנו לקנות שינוי

שהוא הנושא המדובר בעיקר בכל עת ובכל שעה במדורנו זה.  -ובעיקר כמובן בעבודת ה' 
ודיברנו בפרק הקודם על חלקו של הרגשת הגדלות, אך נקדים את התזכורת החשובה 

]שתוכל  א. התמדת העבודה,שלשת צלעות המשולש:  עבור המכלול, והוא, ריענון וזכרון
]שאף היא תוכל להתקיים ע"י הצלע השלישית  ב. התמדת הבקשה,להיעשות רק ע"י[ 

ג. השקפה שבה אנו עסוקים כבר מספר פרקים, ועדיין לא הגענו לאמצע ההר בענין זה[ 
 מרוממה.

להתניע את המנוע  ומכיון ש'השקפה מרוממה' היא היא התחלת היציאה לדרך ואי אפשר
ליציאה אל עבר היעד ולא כל שכן להתמיד בה ולהשאר בפסגה ולא ליפול אחרי הנסיקה 
אל פי פחת ועוד לקבל מכה אנושה מבלי להשאיר כח לעליה מחודשת, הרי שחייבים 
להרחיב עוד ועוד בהכרה במצבנו האמתי, ולא להסתפק בהסתכלות נמוכה וירודה על 

אצלנו בבחי' ברירת מחדל קבועה ומקובעת מזה שנים מאז עצמנו, ההסתכלות שהיא 
 עמדנו על דעתנו. 

ננסה להמשיך וללבות את ההרגשה המרוממה הזו בכדי שנוכל לבסס ולקנות את 
ההשקפה הזו ככקנין נצח בעצמנו. נזכר נא באותו זמן מקודש אשר רק בהעלותנו אותו 

ת. הלא הוא יום ל"ג בעומר על דל שפתותנו ומחשבותנו הלב מנתר ממקומו בהתרגשו
הקדוש. הלב מתרגש במקום והמעמד שכל אחד חווה בהתרוממות הנפש בכל מקום 
שהוא, בין בעלותו להר ה' ובין בשהותו בין חברים מקשיבים ואוהבים בקרב מקום מושבו, 

 ההתעלות שלא מעלמא הדין ממש.
קיבלה עד שיצאה  וכשנשאל ונחקור מה ראתה הנפש לעלוז כל כך, איזה ראיה רוחנית

מכליה, יתכן שלא כל אחד יוכל באמת להסביר זאת, אולם האמת היא כי אמת גדולה 
 נגלתה לו, והיא באמת סיבה לשמוח.

 נסביר זאת במשל גשמי מעט, ומינה נוכל בקלות להבין את המכוון.
כשאנו מתבוננים בצורת האדם, ואנו רואים לפננו גוף אשר מתפלג לראש, ידים, רגלים 

 -מרכזו של הגוף, אין לנו מכך התפעלות גדולה כל כך, אין אנחנו יוצאים בהכרזה גדולה ו
'ומפליא לעשות', ואין בכך תלונה על האדם, כי באמת אין  -'אשר יצר את האדם בחכמה' 

נראית כאן חכמה עילאה ונפלאה. אולם כאשר יתחיל להביט מעט אל מעבר למסך 
ערכות הפנימיות של קיום הגוף, הוא יתחיל להתבונן החיצוני, כאשר יתחיל להתבונן במ

כיצד פועל המוח ולעומתו הלב, כיצד מחזור הדם מעביר את כל החיות לאברים, ממה 
הוא מורכב, מה תפקידם של הכדוריות האדומות והלבנות, מהי מערכת החיסון וכיצד היא 

סיים להבין ולחקור פועלת, ועוד ועוד נפלאות של תשבע עין ולא שייך להספיק בעולם ל
את היצירה המופלאה הזו ששמה אדם, אזי אז מתפרצת מקרבו ההכרזה 'אשר יצר את 

 האדם בחכמה' ו'מבשרי אחזה אלוק'.
העולה מכך, רק ע"י התבוננות פנימית מגיעים להתפעלות ולהרגשת התעלות, מה שלא 

 זוכים בהתבוננות חיצונית.
לה מקדושת הישראל ורוממות נשמתו הוא הדין בדיוק גם בענין ההתפעלות הגדו

הקדושה. כשאנו מתבוננות בגדולתו של היהודי במשך ימים רגילים ובלתי מרוממים 
יכולה להיווצר בעצמו מחשבה, מי יודע אם הקב"ה שהוא רם ונישא עד אין סוף בכלל 
צריך אותי ואת עבודתי, וכי אכפת לו אם התפללתי או שמא לא למדתי, וכל זה רק כאשר 

בוננים בחיצוניות על קדושת נשמת ישראל, אולם ביום שבו נגלו סתרי תורה, מת
ופנימיות נשמת ישראל מתגלה או אז מגיעים להכרה ולמסקנא האמתית כי נשמת 
ישראל חביבה מאוד מאוד לפני הקב"ה, וכי חשובה לו מאוד כל תנועה וכל מעשה שלנו, 

שמה עוף למעלה למעלה בדבקות או אז מגיעה ההתפעלות הגדולה מעצמו ומגביהה הנ
 והתעוררות ובהשתוקקות עצומה 'מתי אבא ואראה פני אלוקים'.

ראיה זו היא ההכנה הגדולה ביותר עבורנו להגיע ליום הנכסף של קבלת התורה הקדושה 
בחג השבועות, בו ההקדמה היא 'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' 'והייתם לי 

 חביב לפני השי"ת.  אוצר -סגולה מכל העמים' 
נחזור ונשנן חלק זה פעמים אין ספור, 'גדלות' דורשים מאיתנו, ללא זאת לא נוכל לפסוע 

 פסיעה ראשונה בעבודת הבוית"ש. 
 

 
 טרם יבא השמש ויעריב

אוחזים אנו במקום אשר הזמן גרמא להתבונן בו 
של חשבון נפשנו. הימים ימי  באמת לאמתה

אלול, ימי רחמים ורצון וימי חשבון הנפש 
לקראת חידוש המלוכה וחידוש פני העולם ביום 

 ,יום ראש השנה הקרב ובא ,מעשיך תזה תחיל
כל באי עולם בו יפקוד על כל צבא מרום בדין ו

 יעברון לפניו כבני מרון.
רבינו בדברי מוסר ומליצה מחתך בבשר החי 

להעמיד ומביא דברים כהווייתן באמת לאמיתה 
מציב בפנינו בדיוק רב את מצבנו הנוכחי, הוא 

בפנינו תאור מדוייק, כואב ונוראי כיצד אנחנו 
במלאת כבא ימנו  ,נראים כעת, ולפי התחזית

שנותנו בזה העולם באריכות ימים ושנים טובות 
להפריד אך זמננו יגיע בבריאות הגוף והנפש, 

והנשמה שלא הורגלה לחיי  ,גוףהאת הנשמה מ
אמיתיים אלא הורגלה כל ימיה לחיי גוף  רוחניות

ורדיפה אחרי ממון, תמשיך לחפש את מה 
שתחפש את אשר אהבה וכ ,שהורגלה אליו כאן

 אנפשה ותתחיל להתעסק בזה תראה שהי
מתעסקת בזבל ובחול בזוי ונבזה, אז יטפח 

שתראה שם את האמת כמה זה יה האמת כבפנ
שווה וכמה הוא השקיע בזה בכל ימי חייו הכאב 

 ובלתי ניתן לסליחה עצמית.  נוראיהוא 
אבל אנחנו עדיין לא שם, וזה הזמן לעשות את 

זין, נקרא, ונפנים, והיה דברי רבנו. נא -החשבון 
 זה שכרנו

למה זה יתחמץ לבבכם על חילכם אשר עמכם 
אשר בשעה נכם הוועל משוש  אלי קבר לא יובל

 לו ומלך בלהותעשאתם על שולחן עכברים ת

זולותיכם בהונכם  ,בהיכל צלמות בכם ישחק
דמיונותיכם מאומה  גם בחייכם זולת .יתעלס

א ישאר הון ויתפוצץ ויגוע הבודה ול ,אין לכם
  .מה לקחתואין חשק  הדמיון

 לל בראשיתיוכמה תשתומם נפשכם ותי
תמהר אל ההון  פסיעתה מחוץ למפתן גופיכם

ה ר הורגלה ונרתעת ואל חשק כל חייאש
אם למטילי כסף עפר יה, הוסולדת לאחר

  או לניירות בלויים אלו הקרבתי את כל ,אדמהה
וח שרפתי רמיון על אבני גיר כבוד ודו ,חיי נפשי

יך בהון ואין תאיך שקר ,חיי חיי הוי ,את נשמתי
 אנה ,ואיך רמיתיך לצדוד במבצרי צל ואפס

שם במרום במקום  ,אפנה ואיפא מעתה אמצא
שקעתי את חיי  לא ,והקדושה ,הנמצא ,היש

אין  ,ופה שכל מציאותי ותקותי היתה ,מעודי
עשן שוא ולא ה הכל הי .מציאות לאומקום 

והאם  ,ואת עצמי רמיתי ,תי ביבגדתי בגד .כלום
 י,ה בשקר אמצא ובשאול תחתית ישליכנגם עת

 .אמצא ה אפנה ואנהנא
 - - -ותוציא כאור צדקי טרם יבא השמש ויעריב 

 הגליון יו"ל ע"י 

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

  dmh@okmail.co.il  ות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצהלתרומ

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 רכים כושלותלאמץ ב

 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  

 


