
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון צ"ו -שנה ב' 
 חזון -פרשת דברים 
 תשע"ז

 

 ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה )הפטרת שבת חזון(

כל ימי חיינו עלי אדמות אנו בדרך עליה או ח"ו להפך. והנה רואים אנו שישנם דברים 

המושרשים בקרבנו עמוק עמוק באופן שאין חשש שנכשל בהם כמאכל אכילת בשר 

וכשאנו עומדים ברים שעדיין אינן קנויים בנפשנו לגמרי, דשבת וכדו', וישנם  לפיגולים חילו

ונן וצריך לבאר בעומק הענין במה הדבר תלוי. וכשנתבבע ניסיון לפעמים אנחנו נכשלים. 

  חלקים הנצרכים לעליה המושלמת. שלשהבדבר נמצא 

האדם עסוק בדרך  הא', ביטול דעתו,ונבארם בהרחבה מעט לפי אופן העליה על גבי הסולם. 

כלל ברצונותיו האישיים שעבורם אין צורך בעליה וזיכוך, ולכן צריך לדבר שיעוררו להתחיל 

את דעתו להשי"ת, אזי מבין שצריך  בכלל בתהליך של עליה, וזהו ע"י ביטול דעתו, כשמבטל

 בכלל לעלות.

לאחר שהבין שצריך כבר לעלות מתחיל תהליך שאנו בדרך כלל לא שמים לב אליו, עליה 

גורמת לאי יציבות, בזמן שהוא מרים את רגלו האחת הרי הוא במצב של חוסר יציבות, בזמן 

זאת להמשיך זה הוא יכול להתחרט מחמת חשש שלא יצליח וכדו', ההחלטה שבכל 

בתהליך השינוי והעליה תלויה ברמת האמונה של האדם בחשיבות המצוה או המידה 

האמונה בהשי"ת, ויותר מכך אמונה בחשיבות הדבר לעליה,  התנאי השניהטובה. הרי לנו 

אך עדיין רגלו השניה איננה מונחת על גבי השליבה, התהליך עדיין לא הושלם, זהו  עבורו.

כשאנו מחליטים החלטה טובה לשינוי, אנו מכירים בחשיבות הענין אך השלב ההפכפך שלנו 

 עדיין קול פנימי לא מניח לנו, הוא מושך אותנו כלפי מטה.

, העליה כבר הושרשה בדמנו, השלב המכריע והשלישיהשינוי המושלם יקרה, כאשר יגיע 

ן, הוא מאמין הקב"ה נותן בנו אמוהשינוי נקלט במוחנו, העליה הושלמה, ובמילים אחרות 

הוא בוחן אותנו במקרים אלו ואחרים, הוא מעמיד אותנו במצבים של  בנו שאנו חפצי שינוי,

כבר בזה אין לנו וניסיון וחושך, ואז כשהוא מבחין שאנו חזקים הוא מחזק בנו את היציבות 

'שכל מי שנבדק בדבר ונמצא נאמן ודבר זה נתפרש במדרש תנחומא )במדבר(:  ניסיון.

 להקב"ה מאמינו לעולם'. 

וההנהגה הכללית בעולם מלמדת אותנו על התהליך הפרטי שבכל אחד ואחד. הבית הגדול 

והקדוש שנחרב פעמיים נחרב רק מחמת זה שכביכול לא האמין הקב"ה את ישראל בזה, 

מדוקדקת בימי החשכות ואנו מתגלגלים בגלות הקשה והמרה, השי"ת בוחן אותנו בחינה 

לראות היעמדו דברי ישראל שמבקשים להיגאל ולזכות לבית עולמים שלעולם לא ימוט, 

שיגיע למצב שהשי"ת יאמינו לעולם, ואם כן הדבר תלוי בנו, אם אנו בעבודותינו הפרטיות 

נאגור דרגת 'מאמינו לעולם' יותר ויותר כך מהרה ניפדה ונגאל עד מהרה גאולה שלמה 

 מען שמו יתברך.מהרה ל

שנאמר בחורבן בית ראשון. ציון  'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה' ובזה נבאר הפסוק

תיפדה, אך אחר הפדייה יש עוד מצב שיכולה לחזור וליפול, כפי שראינו בבית שני לדאבון 

שנשוב ונתרחם ונגאל ועתה בגאולת עולמים, זהו ע"י  'ושביה'לב, אולם יש דרך שנזכה ל

מצות הצדקה מיוחדת במינה שהיא גם מכפרת עוון, והטעם,  .'בצדקה'נמצאת התכונה ה

כיון שחלקי נפשו של האדם מונחים בו ממש, הוא הרי עמל על המעות הללו בדם ויזע, ובכל 

זאת הוא נותנו לאֵחר, הרי שאת עצמותו הוא נותן, זוהי פעולה שהעושה אותה זוכה לדרגת 

לפעולות רבות בכל העניינים של עליה בבחי' הנ"ל, נזכה  ולכן ככל שנזכה .'מאמינו לעולם'

 להיגאל במהרה ובעגלא דידן גאולת עולם ברחמים גדולים.  

 

 

 שירו לנו משיר ציון
יות. כך ון בעולם נוטל חלק בראש כל התרבועולם הניג

העלנו בשבוע שעבר. אופרות ופילהרמוניות מלאות 
צות. ם בעולם, בכל הדתות ובכל הארת בכל מקואולמו

 השוני הוא בסגנון וצורת הביטוי.
אמנם לא בכל אלה חלק יעקב ולא על אלה תפארת 

 ישראל. 
בראש  -יק יותר י הביטוי המדולו, ואגם בישראל

נוטל הניגון חלק בראש, וגם   -ובראשונה בישראל 
בישראל העבודה הקדושה ביותר בבית המקדש נעשתה 

בקולות גרונותיהם של בני לקול צלילי התזמורת המלווה 
 הלוויים. 

אלא  כראוי לכבודו של מלך בלבד שזה חשוב ויפהזו לא 
מעכב את הקרבת הקורבן, וכמה תקנות תיקנו  זה גם

חז"ל בהמשך הדורות בבית המקדש כי פעם אחת קרה 
'ונתקלקלו הלוויים בשיר', הם הקריבו קרבן תמיד של בין 

חג שרו של ה הערבים ובמקום לשיר את השיר המיועד
שיר של יום חול רגיל. חכמנו לקחו את הטעות הזו מאוד 
ברצינות. כי הם הבינו את העומק ואת החשיבות של 
הניגון ואת השפעתו העמוקה על הסובבים כאן בעולם 
הזה וביותר מה הוא מתקן בעולמות העליונים. ולכן את 
יש חשש לטעות בשיר יש מקום לתקן תקנות שונות 

 אורה שולי זה לא יישנה.בכדי שמקרה לכ
* 

לדרגה  ותואתפקידו לרומם את האדם, להביא  -הניגון 
ורמה אחרת ממה שהוא נמצא כרגע. בעת שהאדם מנגן 

 ניגון הרגשות נפתחים והנפש מתגלה. 
רגע על הביטוי 'הנפש מתגלה'. היא צריכה גילוי נעמוד ל

 ה. כי בדרך כלל היא מכוס
בה למקום אמתי והתודעה המודעות של האדם למצבו ה

, זה החלום והשאיפה של כל יהודי שהתחיל הוא נמצא
להתקרב אל בוראו והוא מבקש להרגיש את קרבה זו. 

ואפילו זמנים  ,ימים שלמיםלפעמים זה קורה לו במשך 
שאיננו מרגיש שום כמיהה ושום שמחה ארוכים יותר 

מעבודת ה', גם כשהוא ממלמל את מילות התפילה הוא 
מפליג במחשבותיו למחוזות אחרים, כל זה יכול להמשך 
הרבה זמן עד שהוא מזהה את הניגון. הניגון שלו, הניגון 

הוא נפגש  ופתאום שפותח לו את הלב ואז המעיין נפתח
עם הנפש. עם הנפש שלו. זה הכונה שהנפש מתגלה. עד 

היתה מכוסה ואטומה מתחת שרירי הלב עתה היא 
 העוצמתיים.

וגם ניגון של  ,זהו השיר וזהו הניגון. גם ניגון עצוב הוא ניגון
בכוחו לפתוח את הנפש. הנפש  'אלי ציון ועריה'

 שמשתוקקת לשיר הלווים. בקרוב בימנו.

שגם במרום כבר רואים את יסורי ישראל, הפנימית בזה, נה ווהכנקראת על שם ההפטרה שבה.  -שבת חזון 
 -ההפטרה מתחלת ב'חזון' שקשה מכולן ומסיימת בישועה ובזה פועלים הישועה. 

 'אש קודש' לשבת חזון תש"ב() 'ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה'



 

 

 

 
 צ"בפרק 

 המשך -השקפה מרוממה 

זונדל ה'יורד' היה במרכז מאמרנו הקודם. העשיר המופלג שירד מנכסיו ל"ע והגיע 
לתחתית העניות והדחקות עד שנעשה לנווד גולה בין העיירות. והנידון שהעמדנו היה, עד 

, האם לה של טרם הירידהכמה נכונה ההיתכנות לעלייתו בחזרה למצבו הקודם והנע
רבים או כיון שירד שוב לא  הסיכוי שחזור למעמדו הקודם גבוה, כי הרי הוא הגיע משם

 .לעשירות מופלגת כבעבר יעלההסיכויים ש
והעלנו את המסקנה, כי בעיקר הדבר תלוי בו. כיצד הוא תופס את עצמו. אם הוא תופס 

לו את הסיכוי לחזור למצבו הראשון. אזי יש  ,ענינעשה את עצמו כעשיר שלעת עתה הוא 
אולם, אם הוא רואה את עצמו שהוא עני באת, אז למרות שהוא מוכן להיות עשיר, אולם 

 הסיכויים לכך הם קלושים.
המשל הזה וההבחנה האמתית שבו שייכת אלנו בצורה מדוייקת וחשובה עד למאוד. 

ת הדעת והתבונה, קטנות ו עתה היא שאנו 'עם עני ואביון', קטנונהמציאות הנראית ל
בהרגשים של קרבת ואהבת ה' ויראתו, עניות בתורה ובלבול הדעה וההשקפה, אין ישוב 

 הדעת ואין רוגע נפשי לרוב ככל האנשים בעולם הזה, עניים אמתיים.
ומנגד המצב האמתי ונכון שלנו הוא רם ונשא עד אין לתאר. די לנו אם נתבונן במצב 

ם נראו ובאיזה מצב הם היו. נכון את שעון הדורות לדור הדורות שקדמו לנו כיצד ה
הנביאים, נעצור אותו בסיפור לידתו של שמשון הגיבור בספר שופטים. המלאך נגלה 
לאימו כשהיתה בשדה פעם אחת, וכשלא האמינה נשלח פעם שניה, ואז הלכה לקרא 

את הבשורה לבעלה מנוח, הם שוחחו עם המלאך שהודיע להם על לידת בנם, וכשקיבלו 
עם כל ההגבלות והחוקים מה יהא משפט הנער בימי חייו כנזיר עולם, נעלם המלאך בתוך 

 להב האש. 
סיפור פשוט לכאורה אך דוקא מחמת פשיטותו הוא מעורר השתאות מיוחדת לענייננו. 

בואר בחז"ל על ממנוח ואשתו לא היו תלמידי חכמים גדולים, אנשים פשוטים היו כ
וח אחרי אשתו'. וכשהם היו צריכים לקבל מסר משמים השתמשו בדרך הפסוק 'וילך מנ
 מלאך בא ודיבר איתם.  -הפשוטה ביותר 

לא בת קול משמים, לא בחלום הלילה וכדו', אין צורך בדרכים עקיפות ובלתי ברורות. 
שליח משמים נשלח, דופק על הדלת ומעביר את המסר. מלאך כשמו, שליח לבשורה 

ך להשתמש בדרכים עקיפות ובלתי ישירות כשניתן להשתמש בדרך טובה, כי למה צרי
 הפשוטה ביותר, מלאך משמים. 

אכן מחשבה מעוררת התפעלות והשתאות. לשם השוואה נתבונן בדרכים שניתן כהיום 
להעביר הודעות מסוף העולם ועד סופו ברגעים ספורים, בדרכים כשרות ומאושרות 

כים פשוטות שכאלו, אזי הדרכים שהיו מקובלות כמובן, ומובן, שכשניתן להשתמש בדר
במשך השנים שחלפו, יונת דואר, מברקים, מכתבים בדואר ה'צבי' )שהזקין לאחרונה 
כנראה...( ואפילו 'פקסמיליה' נעשית מיותרת ומסובכת, כי הרי ישנה דרך פשוטה 

 בהרבה. 
ות הגדולים כשאנשים פשוטים שבדור היו בדרגה גבוהה כל כך הניתן להשיג את גדל

שבאותן דורות, הצדיקים, הנביאים ותלמידיהם. הנבואה היתה מצויה באותן דורות באופן 
מופלג כל כך עד שמצינו )מגילה יד.( ש'כפלים כיוצאי מצרים נביאים עמדו להם 

( נביאים!!! היש לנו מושג מהו נביא? האם יש 0,011,111לישראל'. מליון ומאתיים אלף )
הוא קיבל דיבורים  -ם להשיג גדלותו של הנביא? רק את זה אנו יודעים לנו כלל כלים כהיו

 ישירות מהשי"ת והעביר לו מסרים השייכים לאותו הדור או לעצמו. 
ואם רוצים אנו לקבל התפעלות גדולה יותר אזי נתבונן נא במדרש שיר השירים שכתב 

נביא!!!. מספר בלתי שכל אותן מיליון ומאתיים אלף נביאים היו רק בדורו של אליהו ה
נתפס של נביאים רק בדור אחד, ומינה נדייק לכלל הדורות שבאו אחריהם, הגדלות 

  והמעלה העליונה שהיינו בה בגילוי.
וכהיום, למרות שכל דרכי ההתקשרות שהיו פעם כל כך פשוטים נסתמו, ואפילו יונת 

לתוכו, בכל זאת  הדואר היום איננה בנמצא, בקושי אנו זוכים לסדק קל שיחדור אור
ים בו אלא המצב יחייבים אנו לדעת כי המצב הנכון והראוי לנו הוא איננו זה אשר אנו ח

ההוא של 'ממלכת כהנים וגוי קדוש' הוא הוא הראוי ונכון בשבילנו, בדרך זו אנו ראויים 
 ונכונים לעלות ולהרחיב את המהלך לצלעות המשולש הבאות. 

ה זו: 'השקפה המרוממה' על מצבנו האמתי, הוא הערובה חייבים אנו להפנים נקודה חשוב
 ל.-לצאת לדרך העולה בית א

      

 

 

 באש אתה עתיד לבנותה
ימי בין המצרים, ימי הציפיה וההשתוקקות לבנין בית 
הבחירה שיבנה במהרה בימנו. נשמות ישראל 
הקדושות מרגשות ומבינות את החוסר העצום 
שנגרם לעולם כולו מחמת חסרון הבית, מרגישות הן 
 את יופי הדר המצב העליון בו היו ישראל בעת שבית

 המקדש היה קיים, את קרבת ה' ואת הגילויים -
העצומים אשר 'ראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר', 

 והיה נראה וניכר בעליל כי השכינה שורה בישראל.
והנה אויה, עתה חסרנו את כל זאת, כל לבב דוי וכל 
ראש לחלי בגוף ובנפש, הגוף מחשיך על הנפש 
והנשמה הקדושה מסורה למכים, נתונה למשיסה 

הגלות,  בידי השטן וכת דיליה ששולטים בעולם בעת
כשאין אחד שיכול לומר שהוא מרגיש בכל עת את 
קרבת ה' באהבה וחיבה בשפה ברורה ונעימה, 
הידידות והשמחה שהרגיש כל פשוט שבישראל 
מלא חפנים צריך עתה לעמול בעמל רב בכדי להגיע 

על זה של הרגשה קדושה ושמחה של מצוה,  לניצוץ
 היה דוה ליבנו ועל אלה חשכו עיננו.

עתה בעת הגלות, ובפרט בימים אלו אולם גם 
שנתקנו לעורר ביתר שאת את הציפיה והשאיפה 

אמנם הבית לזכות לראות מהרה בתפארת עוזו, 
בעצמו איננו, אבל את פנימיות העבודה שנעשתה 

 בבית המקדש עדיין נותרה לנו.
* 

אמר הכתוב בפרשת  - אוכלה' 'כי ה' אלקך אש
ואתחנן )דברים ד כד(. ואי' בספר הקדוש 'בית 

'כי ה' אלקך', היינו הדרך שתוכל להתקשר אהרן', 
לה' אלקך הוא רק ע"י 'אש אוכלה', היינו ע"י עבודה 
באש קודש של התלהבות ומסירות נפש עבור 

 עבודתו ית'. 
בית המקדש היתה אש שירדה מן בהאש אשר דלקה 

ם, אולם אף על פי כן 'מצוה להביא מן השמי
ההדיוט', מצוה היה על הכהנים עובדי ה' להוסיף את 
האש של מטה והיא היתה הכח כביכול להמשיך את 
האש של מעלה. בית המקדש כבר איננו קיים, 
המזבח איננו על מקומו, אולם העבודה הקדושה של 
האש מן השמים שיורדת כאשר מביאים אש מן 

 ה לנו לרחמנו עוד בגלותנו לעורר ליבנוההדיוט נשאר
 לאהבתו ולעבודתו בתורה ובתפילה.

כהן אחד במשנה )תענית ו א( על חז"ל מספרים לנו 
ארון זיהה את מקום גניזת הארון. שב'דיר העצים' 

ועליו הכרובים הקודש אשר בו לוחות הברית 
התפילה נגנז  הקדושים שרומז לתורה ועבודת
דור החורבן נו בחורבן בית ראשון, אבל גילו ל

ב'דיר  היכן הוא נגנז.  את הסוד הכמוסוהגאולה 
רמז גדול יש כאן, כי הארון אמנם נגנז אולם צים'. הע

אנו יכולים להמשיך את הקשר האיתן שלנו עימו, 
שבליבנו ההומה בעבודה עצמית, לגלות את הגניזה 

בבחי' דיר העצים שהיה בהוספת אש והתלהבות 
 מיועד באמת למצב העליון הלזה של הוספת אש של

 עצי המערכה, האש הבאה מן ההדיוט. 
ל'כי אתה הוי"ה בעבודה מתוך אש ההתלהבות נזכה ו

 בקרוב בימנו.  באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה'
 פ"י 'דרך המלך' בלק()ע
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