
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם )ברכות ג.(

קול זה המקונן על בניו השמיע אליהו הנביא לרבי יוסי שנכנס לחורבה אחת 
 ,'אוי לו לאב שהגלה את בניושבכל פעם הקב"ה מקונן ואמר לו, מחורבות ירושלים, 

 . וצריך ביאור הלשון 'מעל' שולחן אביהם.ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם'
ימים אלו ימי בין המצרים יודע כל בר לבב כי עליו להשתדל ולחזק עצמו ונבאר. 

בעבודת הציפיה וההשתוקקות לבנין הבית המקווה במהרה, אולם חושב לעצמו בר 
רה בעבודת הימים הקדושים הלבב, ואנכי מתי אעשה גם אנכי עבודה מסוימת וברו

הללו ואדע כי עשיתי את המוטל עלי ופעלתי כפי המצופה ממני בקרוב הגאולה 
 והתגלות אורו של משיח צדקנו.

* 
שמעותו של 'משיח' הוא, הבאת העולם כולו על כל חלקיו לשלמות הטוב מ

והתיקון. העולם נברא ביסודו טוב, לאחר מכן נתקלקל בחטאו של אדם הראשון, 
אז ועד עולם הוא צועד לקראת ברור הרע מהטוב עד שיושלם הברור, והתיקון ומ

כן כלל הנשמות השלם יושלם. וכשם שכלל נשמות ישראל כלולות באדם הראשון, 
כך, שכל אחד יש לו חלק מהמשימה  כלולות בשלמות הנרצה הוא משיח צדקנו,

יח. ומכיון הקדושה של תיקון העולם לקראת השלמות של התגלות אורו של מש
משיח הוא שלמות הטוב, כך כל פעולה של טוב, כל פעולה שמטיבה את העולם שה

הן ברוחניות והן בגשמיות יש בה מתיקון העולם לקראת השלמות הנרצה של ביאת 
 המשיח.
אם כן דרך ברורה וסלולה בעבודת הימים הללו. להוציא מקרבנו עוד חלק יש לנו 

שייטבו עם העולם. אולם כל זה רק  לעשות מעשים טוביםדהיינו, מחלקי משיח, 
, ואז נוכל לגלותו, כי אף אם אמנם נקטנו שלכל יהא בנובתנאי שאמנם חלק המשיח 

אחד בישראל יש בו חלק מחלקי משיח, אולם המצב הוא שהוא כאותה תמונה 
ן להשיגה יתעורר בעוצמה משמעות מעשית רק אם הרצו היה להשתבזווית המוח 

 . רבה
ד מאוד, אז רבה עוהשתוקקות גדולה רק ע"י התעוררות הרצון והתשוקה לטוב, 

ח שבו נמצא בו בגילוי ובהרחבה בקרבו יהחלק של התיקון השלם היינו חלק המש
ואז הוא מתקן אותו וממילא יש לו חלק ושותפות גמורה בביאת המשיח, כי אז אינו 
מתקן רק את עצמו ואת חלקו האישי, אלא כל העולם כולו שתלוי גם בו מקבל את 

נו. והוא בחי' 'ימות המשיח', כלו' הימים שהוא חי בהם הם בחי' חלק התקון ממ
 מתקרב לתיקון ולברר תכלית הטוב.שהוא  משיח,

ומכאן נבין את מאחז"ל הנזכר. רבי יוסי נכנס לחורבה אחת. הכונה שהתבונן בחלק 
החורבן העצמי שהוא שייך אליו שלא נבנה בית המקדש ולא הגיע העולם לתיקונו 

ו הנורא של הבורא ית', 'אוי לו לאב דיין. ובא אליהו וסיפר לו את צערהטוב והשלם ע
שולחן אביהם', כלו', הרי  מעלשהגלה את בניו', באופן כזה ש'אוי להם לבנים שגלו 

הבנים יכולים לתקן את חלקם, אותו חלק שנמצא בתוכם, לעורר את הרצון ולהגביר 
את הקשר לימות המשיח, ואם כן באמת הרי אינם באמת בגלות, הם סמוכים ממש 
לשולחן אביהם, ובכל זאת הם בבחי' גלות, הם אינם מעוררים את הרצון הזה די, הם 

זה ך אליהם במציאות, וממילא העולם נשאר בגלות עמוקה. חושבים שזה לא שיי
, ועל זה אנו צריכים לעמול בימים המסוגלים והקדושים מקונןהוא כואב לאב ועל זה 

 ()יום א( שבועות)עפ"י 'דרך המלך'                             לתקן עולם במלכות שדי. הללו.

 

 נבואה לשיעורים

כל אחד מאתנו עצם מהותו היא נבואה. כך שנינו 

ושלשנו והסקנו בשבועות האחרונים. ועדיין לא 

 הגענו למיצוי הענין שאקלע לידן. 

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת '

 .ואומרת אוי להם לבנים מעלבונה של תורה'

פרק 'קנין תורה' שבמסכת ערוכה היא ב יתאברי

ומאמר מרן אור אבות משמו של רבי יהושע בן לוי. 

הובא בספר ששבעת הימים הבעל שם טוב זיע"א 

ע ומפורסם בין כל ידואפרים'  נכדו בעל 'דגל מחנה

כאשר התמיהה תופסי תורה ומחשבת החסידות, 

הגדול היוצא עולה מאליה מה מקום ותועלת לקול 

במדבר כשאין אוזן אשר תוטה קורא בכל יום ו

כיצד הוא מבקש לעוררם מעלבונה של , והלעבר

 .הממוענים לשמוע אותו אינם שומעיםתורה כש

באר בקדשו, שהאמת היא שכל אחד ואחד ומ

מישראל שומע בכל יום את הקול היוצא מהר חורב, 

והוא, כי לכל אחד מישראל אשר נשמתו הטהורה 

מכסא כבוד חוצבה יש לו בכל יום ויום הרהורי 

ובה והתעוררות הלב להטיב את דרכיו ולשפר תש

רצון לשנות את ההרהור תשובה והו שיו.את מע

מעשיו היא היא ה'בת קול' היוצאת מהר חורב 

יבו לעוררה בתשובה. ולכן, רק אם האדם שם על ל

לזהות את הקול והוא נתפס להעצימו ולהרחיבו, 

להחזיקו אצלו לבל יחמוק ויעבור אזי כח חזק יש בו 

ת "וקול השכינה היא הנבואה אשר שלח לו השי

 לקרבו אליו ית' באהבה. 

רבנו ב'שלשה מאמרים מזכיר את מאמר קודש זה 

בענין ההוכחה שהנבואה שורה בישראל מעצם 

מכך מסקנא מעשית. טבעו של היהודי, ומסיק 

'לא כולם שוים בזה. מי שבמציאות רואים ש

שמגשם את גופו ומטמטם את נפשו וקוברה תחת 

ערמות עפר וטיט של שטותי גופו, הרוח של בני 

הנביאים בו מעט ולפעמים לא נרגש לגמרי ח"ו, 

דה שמזכך את גופו יותר ובצצית נפשו אוחז יובמ

הבני ומעט מעט מוציאה, יותר שורה בו רוח 

 )שלשה מאמרים מאמר א'(                .'נביאיםה

 

והישראלי כשעושה חשבון מוך, רק לתקן. לכן צריך הישראלי לקבוע לו שיעורים לזה. לעורר את רצונו שהוא וכל העולם לא ישארו במצב הנ
 הנפש מה עשיתי ובאיזה מצב אני היום, אל יסתפק אם מוצא את עצמו שאינו גרוע מיום האתמול, כי אם כן מה פעלתי, כי אז הרי עבר עלי היום

פי שהייתי, וזה בחי' תיקון על פי פשוט, שתמיד בקרבו התיקון לתקן בתי היום ובמה עליתי מכ, רק תמיד יסתכל בעצמו במה היטבבטלההזה 
  )דרך המלך שם(                                                                                                                                          . עולם במלכות שדי, ואז יתגלה בו ניצוץ המשיח



 

 

 

 פרק מ"ד
 השילוב המנ)ו(צח

המאמרים בשבועות האחרונים בדבר הביטחון העצמי, עולות שתי  מתוך כל
 תובנות בסיסיות אותן ננסה להעמיד בבהירות בפרק זה.

מצד אחד חשוב מאוד להיות בעל דעה עצמית, להביע אותה ללא חשש ולהיות 
איתן וברור בדעתו העצמית מה הוא מבקש לעשות ומה הוא מסוגל, ולפי זה 

חושבים עליו ומה יאמרו עליו. הוא לא מתבייש מפני  לפעול, ללא התחשבות מה
המלעיגים עליו בעבודת הבורא ית"ש, הוא לא מתבייש להביע את דעתו גם אם 
היא לא בדיוק תואמת את דעתו של התלמיד החזק בשיעור המטה את דעתם של 

 רוב התלמידים לדעתו. בעל 'דעה עצמית' מוצקה.
להיות נכנע לדברי מי שגדול ממנו, אנו  ,מאידך, חשוב מאוד ואפילו מאוד מאוד

מחנכים את צאצאינו כי אסור להתגאות ולאחוז את עצמנו לחכמים יותר מידי 
 ול'מבינים' הטובים ביותר, אנחנו צריכים להיות בענוה ובשפלות רוח, לא לדבר

 תנו, ההפך הגמור מ'דעה עצמית' מוצקה וחזקה.בעזות ובזלזול בפני מי שגדול מא
כאורה זועקת, והקושי בהנהגה נכונה ואמתית גדולה מאוד למתבונן, עד הסתירה ל

שלפעמים האדם מגיע לקיצוניות לאחד מן הצדדים מחוסר יכולת לשלב ולאזן 
עד גה נכונה וברורה, והוא נעשה בעל גאוה אמתי האת הדברים על בוריין בהנ

' כל גבה לב, ששכינה מכרזת ואומרת אין אני והוא יכולים לדור כאחד, ותועבת ה
 או שהוא מגיע לענוה קיצונית לשפלות מרומה וענוה פסולה.

או שהוא בכל זאת משלב ביניהם אבל בדרך הלא נכונה. ובזה ננסה קצת 
 להתמקד.

* 
ההנהלה הרוחנית של הישיבה בו הוא מתחנך הוציאה הבהרה ברורה וחד משמעית 
בדבר איסור החזקת מכשירים אלקטרוניים כאלו ואחרים. רוח הישיבה מתנגדת 

מת של תלמידים, הם לא מבינים מסוילכך בכל התוקף. ההוראה מקוממת קבוצה 
חיי היום יום את המהלך האוסר כל דבר שיכול להסב להם מעט הנאה וסיפוק ב

האפרוריים, והם בהחלט לא מוכנים לוותר על התענוג שהם הורגלו אליו כבר זה 
 זמן.

התלמיד החביב שלנו עומד בפרשת דרכים. הוא צריך להחליט על דרכו בחיים. 
כאן מגיעה ההכרעה שלו בדבר השילוב של הגאוה והתקיפות מול ההכנעה 

ירה בידיו כיצד להשתמש בכל כוח כלו' שילוב של שני הכוחות אך הבח והענוה.
 במקומו הנכון או הלא נכון.

הדרך האחת היא להכניע את עצמו לרבו, לדעת כי מה שהוא ציווה הוא בוודא 
מבין היטב את ההוראה, הוא איננו מחפש להרע רק להטיב, הוא איננו מתכוון 

אין להגביל אלא להציל, ולכן הוא נכנע אל דעתו ומונע את עצמו מכל מכשיר ש
רוח הישיבה נוחה הימנה, ומאידך הוא תקיף בדעתו לעמוד בנחרצות נגד 
המלעיזים והלצים המבקשים לקרר ולזרוע הרס בחומת הקדושה וההתנזרות מן 

הרי לנו הכיעור ומן הדומה לו, הוא לא יתן יד להפך הקדושה ויאמר למשחית הרף. 
מידה אותו במעלה שילוב מנצח, שימוש בכח הענוה ובכח התקיפות בצורה שמע

 גבוהה מאוד.
הוא ימשיך לקבל את התכתיבים של שוי אולם, ישנו שילוב לא בריא לדאבון לב, 

החברה ויתבטל בפניהם כאסקופה הנדרסת מתוך גאוה סרוחה. גם כאן הוא 
יטול וענוה לפני החברה משתמש בשני הכוחות. כח השפלות וכח התקיפות. ב

בו. הוא בטוח בדרכו, הוא איתן בדעתו בביטחון הרעה, וביטחון עצמי וגאוה נגד ר
היא להתרפס ולהסחף אחר הדרך הקלוקלת. מין שילוב גמור, שהדרך הנכונה 

 אבל הוא קיים והוא נמצא ביננו לדאבון לב. נה שכזה,משו
יבות המציאות, הבחירה היא בידנו ין שני הכוחות של ענוה וגאוה מחוהשילוב ב

 .לוב המנוצחשילשילוב המנצח לבחור בין ה

 

 השילוב המושלם

כבר מספר שבועות מביעים אנו על גבי הכתב 

בכל פעם נקודה מחזקת ונוספת מהרהורי נפשו 

היוקדת של רבנו זיע"א ב'צו וזירוז' ובעוד איזהו 

ההרגשה  ,מקומן, ועתה בבואנו לקראת סיומם

ככתבם וכפי היא כי הטוב ביותר להביא דברים 

 רוחו.ערת סב בשהעלם רבנו ע"ג הכת

לפי מצבו,  סעודות ושלש סעודות 'כל שלש

ים שברון לב לבד, ולפעמים התחזקות מלפע

מתוך שברון הלב, אבל כשאני מגיע לאין 

כאלקנו, תמיד נפשי מתחזקת ושמחה . לא 

 המרום וקדושעצמי אני מדבר עתה , צרכי מ

עתה אני מדבר. לשמש לפניו יתברך זיכני, 

בחרני, ולהכריז את גדולתו ויחודת קדושתו לכל 

מחה ובהתחזקות ומשברון ליבי קופץ אני בש

הנפש, ומכריז לכל העולם ומלואו, מן גלגלי 

גרגרי חול אשר  שמים ועד אדם ובהמה, אף

אין כאלקנו 'אודיע אתכם, תחת רגלי, שמעו ו

וכו', ומגודל שמחתי והתחזקותי  'אין כאדוננו

נפשי מתלהבת ומרהבת עוז ואל מול הוד 

אתה הוא אלקנו אתה הוא 'קדושתו אומרת 

 וכו' 'אדוננו

מביאים את הנרות מוצא אני את עצמי וכש

הלב  אחר, הכל היה נחוץ וטוב, גם שברוןלאיש 

שמתחילה גם השמחה שאחריה, טהרה וכביסה 

 אחת היתה.

אין מרעישין כל כך בשעה שהולכים  ולמה זה

 לשלש סעודות כמו בשעה שהולכים לכל נדרי'.

באופן  השילוב המושלם בא כאן לידי ביטוי

אורים של שברון הלב באופן ימיוחד במינו. הת

כשהוא אין האונים תחושת עוצמתי כל כך, 

מול מול ההכרה באפסיותו של האדם עומד 

 ,ון לב מסוכן לכאורהמביאה אותו לשברבוראו, 

על סף היאוש והשבירה המוחלטת שאין בכל 

פעולותיו אלא כתולעת הבונה ארמונות, אולם 

כשהוא מביא עימו תחושה שברון הלב הלזה 

לוטין, תחושת חיזוק ובהירות מנוגדת לח

המחשבה שבכל מקום ובכל מצב 'כי אתה 

אחר בעולם שנבחר למרות הכל אין עמדי', 

מביאה את השילוב של להכריז 'אין כאלוקנו' 

שלמות ההרגשה העילאית של התחדשות 

גמורה ומושלמת לקראת שבוע חדש מבטיח 

 ומוצלח בכל העניינים.

 (צו וזירוז כועפ"י )                                    ויהי אור.

 


