
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ע"ח -שנה ב' 
 פרה -כי תשא 

 תשע"ז 

, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה וברש"יויקחו אליך פרה אדומה תמימה. 
. המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך נאמר בה חוקה גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריך

 )קריאה לפרשת פרה(
הפנימי של  הטעםנעמוד על שלפני שבת 'החודש'.  נתקנה לקראתה בשבת 'פרה'קריאת פרשת 

שהובא ברש"י שהשטן ואומות תקנה זו. וראשית דברנו נעמוד על הדיוק שיש לדייק בדרשת חז"ל 
שעל העולם מונין את ישראל. ולכאורה בשלמא השטן מונה את ישראל, מובן ומורגש בכל צעד ו

שמנסה להניא את ליבם של ישראל מלהתחבר לקיום המצוות ומלהתקרב לבורא ית'. אבל היכן 
מצינו ש'אומות העולם' מצטרפים לטענות אלו, היכן ראינו שהאומות מונים את ישראל במצוה זו 

 דייקא יותר מהשנאה הכללית שלהם בקיום כל המצוות.
מרגלות הר סיני עשה את המעשה הנשגב עם ישראל בעמדו לומהלך הדברים כך הוא בס"ד. 

'הקדימו נעשה לנשמע'. והרבה נכתב ונלמד על מעשה שהקב"ה בעצמו כביכול התפעל ממנו. 
ביטול גמור לדעת עליון ללא שיור של דעת  -הקדמה זו, אולם המשמעות הפשוטה והעיקרית היא 

ורה הקדושה וללכת בדרך עצמית כלל. וזוהי חשיבותו ועצמותו של עם ישראל בבואו לקבל את הת
ומה שהוא ית'  ,ורצונו הם הכל ושתודעתנו אפס רק הוא ית' קדו סוצריכים לבטל א"ע שאנו אפ'ה'. 

 '.טוב הוא ואין לנו רשות להרהר אחריהם צוה בתורה ומנהיג את העולםמ
רבי עקיבא בסוף מסכת יומא אמר: 'אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם וגו' 
מה המקוה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל'. והדמיון של טהרת ישראל 

כמו שמקוה אינו מטהר אלא את הבא לתוכו, כן גם הקב"ה אינו מטהר אלא את הנכנס הינו, למקוה 
, כשם שהמקוה אינו מטהר כלל את הבא בתוכו לגמרי לא שיור דתו ית', אבל יותר מכךעבותוך ל

אפילו שערה אחת בחוץ, ואם ישנה שערה אחת שלא מכוסה במים אינו מטהר כלל, כך המתבטל 
בפני הבורא ית"ש, שמאמין שכל המאורעות כולם באים ממנו ית אולם יש לו הרהורים וקושיות וח"ו 

זה מהן, אזי אינו שייך כלל ח"ו לאמונה בה'. זוהי המשמעות של 'נעשה ונשמע' אי הסכמות על אי
ביטול מוחלט  -, שהיא מצות הטהרה וזהו גם הלימוד מ'חוקת התורה' של מעשה פרה אדומה

 לרצונו ית"ש.
'שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל', הכוונה שהשטן בסיוען  וזהו ביאורן של דברי רש"י ז"ל 

ות מונין את ישראל, כלו' שהאומות הן ככלי הטענה בידי השטן לנסות לערער את אמונתו של האומ
שהקדמתם נעשה לנשמע, לא הרהרתם ית' מישראל. כשהטענה היא, הנה אתם עם הנבחר כביכול 

ולא שאלתם 'מה כתיב בה' לפני קבלת התורה, ולעומתכם, אומות העולם שאלו את הבורא מה 
ל את כל התורה כולה חוץ מאותן המצוות שהם נגד טבעם, היינו שלא כתיב בה, והסכימו לקב

 הסכימו להיכנס למקוה ה' בתכלית, ובכל זאת הם שולטים עליכם ורודים בכם.
בזה גם נבאר את המדרש 'כשעלה משה למרום שמע קולו של הקב"ה שאמר הלכה בשם אומרה 

'. שיהא מחלצי וכו' ושם האחד אליעזררבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה וכו' אמר וכו' יהי רצון 
והתמיהה ידועה מהרבה ספרים מה ראה משה רבנו לבקש שיהא מחלציו דוקא במאמר רבי אליעזר 
בעניינה של פרה. והביאור בזה, דהנה יוצאי חלציו של הצדיק ממשיכים את אותו ענין שהיה מהותו 

ם של 'נעשה ונשמע' שהורידו של הצדיק בזה העולם. והנה משה רבנו ע"ה קיבל את כל הכתרי
מישראל במעשה העגל והוא בטובו משתוקק להחזירם לנו, ובעת ששמע שנאמרה הלכה בעניינה 

רצון שיהיה זה  ענין הקדמת נעשה לנשמע , אמר יהישל פרה שמשמעותה הפנימית הינה ממש 
תרים מחלצי שע"י שילמד לישראל הלכות פרה על כל המשתמע מכך יצליח להשיב לנו את הכ

 שנלקחו מאתנו.
בכוחה של פרה ובבחי' הקדמת ויותר מכך, כיון שישראל יהיו בטלים כולם בביטול גמור להשי"ת 

נעשה לנשמע זה יהא הלימוד זכות לישראל להיגאל מאותן האומות שלא הגיעו למצב זה של ביטול 
 וכן הקשו 'מה כתיב בה'. נמצא שמצוות הפרה היא ההקדמה לגאולתן של ישראל.

ומכאן נבין היטב את המשמעות הפנימית של הקדמת קריאת פרשת פרה לפני פרשת החודש. 
שפרשת החודש שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל וכדברי רבי יצחק בבראשית 'לא היה צריך 
להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם', אם כן בזמן שבאים לקיים את ראשית המצוות הוא 

חדש, ובעת כזאת צריכים להקדמה, וההקדמה היא הביטול הגמור של בחינה של קבלת התורה מ
בחינת נעשה לנשמע, שהוא ענין 'ויקחו אליך פרה אדומה תמימה', 'גזרה היא מלפני ואין לך רשות 
להרהר אחריה', וכשיש לך את בחי' תמימה זו, תמימות האמונה שהכל בתכלית הוא מאתו יתברך, 

 פרה תש"ב( -ש הזה לכם'.                                        )אש קודש אין לך הקדמה יפה ממנה ל'החוד
  
   
  

 

 

 4תמימות  -למד לשונך לומר 
תובע מאתנו רבנו כתנאי חיוני  -!!! והיה תמיםהתהלך לפני 

להצטרף ל'בני מחשבה טובה'. ובשלשת המאמרים 
הקודמים צעדנו במעלה בתמימות, כשהיסודות שנוסדו 
לימדונו שהנפש היא היא המחייה את האדם, והנפש צריכה 
לבא לידי ביטוי במעשיו ודיבוריו של האיש, וכשהוא 

התנהל משתמש בנפשו האישית והייחודית לו בכדי ל
בעולם, זוהי התמימות, תמימות שנותנת לנפש להחיות את 

יטוי בעולם, ובזה הוא חי חיים הפעולות שבאות לידי ב
תיים חיים שמחיים את הגוף ופעולותיו. מה שאין כן אמ

כאשר איננו מתהלך בתמימות, הרי הוא בחי' מוות כי הוא 
מנסה להשתמש בחיות ובנפש של כל הסובבים אותו ושל 

עבורו  -מכל העולם, שגם אם הן נכונות לכל העולם  דעות
הינן לא מתאימות ולא מחיות אותו וממילא הוא פועל ללא 
חיות וההרגשה הלא טובה והתוצאה הלא נעימה לא 

 מאחרת לבא.
המשל היה מאותו צמח הצומח בשדה שהחיות שננסכת בו 
בכוח הגידול שנתן לו הבורא מצמיח אותו לפי טבעו וסגנונו 

ובסגנון בחיות להצמיח אותו ועד לו ולא ניתן להשתמש המי
 של צמחים וגידולים אחרים.

נצעד צעד נוסף בעבודה נשגבה זו. ונקח את הילד הקטן 
כמשל בעלמא ולא בדמיון  -כמשל. ובהדגשה מקדימה 

שאר בקטנותו של ימוחלט כי ברור לנו כי אין אנו יכולים לה
פנים, אותו ילד קטן הקטן. ועוד נרחיב בנקודה זו. על כל 

עונה על כל מה שנשאל בתמימות, תמימות כזו שנותנת 
יקות יתרה למשמע תשובותיו הכנות והמדומתיקות וחיבה 

לפי הבנתו וערכו. חן מיוחד נסוך בתשובות אלו. ואנו 
צריכים לעיין מדוע הן כל כך חביבות על שומעיהן, מה יש 

ום חכמה בתשובות הקצרות והחותכות לפעמים אין בהם ש
 יתירה אולם הן מתקבלות כל כך על כל השומעים. 

והביאור הוא. הילד הקטן כששומע את השאלה שנשאל, 
המנגנון  ,הוא צריך למצוא את הדרך ליישב את השאלה. ואז

, הרגש זו: שמופעל עבור מציאת התשובה מופעל בדרך
את ולחפש מוזרם לאתר  ,שהוא למעשה הכוח החי שבנפש

. הנפש באמצעות הרגש מחפשת במוח התשובה הנכונה
את התשובה. יש במוח המון ידיעות, ואז הוא בוחר את 
הידיעה שבעיניו היא המתאימה ביותר והוא שולף את 

 הידיעה משם כתשובה לשאלה.
תהליך זה מופלא ביותר, ובאם לא היינו מקלקלים אותו 
במשך הזמן, האמת והתמימות היתה נר לרגלנו, והמיוחד 

הוא, שהשימוש במוח הינו רק כארון הידיעות  במהלך זה
שיש לשלוף ממנו את התשובה אך לא כמקום שיחשב 
עבורנו איך ובאיזה סגנון נענה את התשובה. כך היא יוצאת 
מפיו בחיות תמימה ונכונה, וזה החן המיוחד שיש בתשובות 

אנו צריכים ללמוד את המנגנון הלזה אף בעבורנו  הילד.
בתשובותינו ובשיח שיש לנו עם אנשים המבוגרים, ואז אף 

  יהיה חן האמת נסוך. ועוד נרחיב בל"נ בפרקים הבאים. 

יתחברו ויתנגדו זה לזה.  יש יראה ויש אהבה. אבל כדי להוסיף קדושה ואור חדש צריכים ששני ההפכיים
 ובמה יתנגדו, כנ"ל, שאוהב, וביראה ירא לאהוב, ומשניהם יוצאת תשוקה שלמעלה מאהבה ויראה היא.

 פרה תרח"ץ( -)דרך המלך 

 



 

 

 

 

 

 פרק ע"ב

 הקול והכוונה יחדיו משולבות

הכרוז( כתבנו אודות הציור שהאדם מדמה שהוא עומד  -בפרק הקודם )ע"א 

בכיכר העיר ובידו מגאפון רב עוצמה ובקול גדול הוא קורא לכל העוברים והשבים 

, מה לכם כי ִנדֵמתם, הכיצד הנכם שווי נפש 'הודו לה'! קראו בשמו!'מנהמת ליבו: 

מנהיג את הבריאה כולה ולכן למול הידיעה החשובה הזו, כי יש בורא עולם והוא 

 'הודיעו בעמים עלילותיו' וגו'.

ענין זה מקשר אותנו בקשר שאי אפשר להתעלם ממנו בכל הקשור לקדושת וכח 

וזה דבר הצריך קצת הרחבה  'הקול המעורר את הכוונה'.התפילה. והוא ענין 

 ובירור, למרות שהכלל ידוע ואין בר בי רב שלא שמע כלל זה. 

להרגיש מרחיבים כל כך הרבה בענין התפילה שצריך לעורר את הנפש כי הנה אנו 

שאמרנו, בדייקא לעורר את הרגשות שיהיו בהתעוררות  ל'הרגיש'את קרבת ה'. ו

גדולה בכל עת התפילה, שהאהבה וקרבת ה' יהיו בהרגש בגילוי הנפש הנסתרת כל 

ם בדרכים כך מאיתנו בדרך כלל במשך היום. ועל כך כתבנו כבר כשמונה פרקי

הנפלאות שכתב לנו רבינו ב'חובת התלמידים' ]וב'שלשה מאמרים' כנזכר[ 

בדרכים לקבל ציור המעורר את הלב בדרך משל ונמשל לקבל איזה מושג של 

 הארה בחשיבות והיוקר של התפילה בעיני ה'. 

צריכים להיות בפעולה חזקה בעת התפילה, הדמיון  הםהרי, שהמחשבה והמוח 

כלי העבודה אשר בהם צריך לבחור האדם בעת גישתו אל העבודה  והציור הם הם

'עבודת הלב', העבודה שצריכה לפצח את המנעול הנועל את שערי הלב ולגול את 

, 'קול המעורר את הכוונה'האבן שעל פיו, ואם כן לכאורה מאין באנו לקבוע ענין ה

מחשבה שמשמעותו שבהרמת קול בעלמא תתעורר הכונה, קול אינו בא מכח ה

והדמיון אלא מכוחות הגוף, כיצד הוא יעורר את הכוונה ואת הרגש המיוחלים כל 

כך. והאם באמת די בצעקות ושאגות בתפילה בכדי לעורר את הכוונה, וכל הנאמר 

עד עתה הוא רק כהמלצה או כבחירה בין השנים, או שתעמול לחשוב מחשבות 

ת הכול ע"י הקול, תזעק בקול ולדמיין ציורים וכך תתעורר לכוונה, או תעורר א

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 גדול וכך הכוונה וההתרגשות בא תבאנה. קשה לומר כך.                                                                             

בנפשנו ישנן דרגות  והביאור בזה יובהר לנו כאשר יהא ברור לנו מבנה הנפש שלנו.

מתחתון לעליון, מלמטה למעלה. הנפש היא התחתונה ביותר ומעליה ישנן ה'רוח 

והנשמה', ומעליהן ה'חיה והיחידה'. אולם מתחת כולן נמצא ה'גוף'. ה'גוף' ו'הנפש' 

קרובים ומחוברים זה אל זה, וכל חיות הגוף מגיע מן הנפש. ולכן, מחמת שהם 

, ההתעוררות שיש לנו בהרגשות שונות נובעות קשורים זה לזה בקשר אמיץ

שונים לא די לו במחשבות וציורים  בהרגשיםמשניהם גם יחד, הלב שמתעורר 

כאשר  המחשבותבלבד, גם לא די לו בקולות הגוף בלבד, הוא מביא לידי ביטוי את 

גם מתעורר, השילוב של שניהם הוא הכח המנתח, כח צעקות בלבד ללא  הגוף

לי ריקן, ודמיון וציור בלבד ללא קול גופני לא יתן למחשבות ביטוי מחשבות הוי כ

להגיע לגילוי הנפש, בשילוב שני הדברים יחד, הדמיון שהוא עומד על גג העולם 

והמציאות הוא צועק 'הודו לה', הוא חיבור מנצח, שילוב שלא מתפרש אחד 

 מחברו.

הוא דן בעניין  שונו הקדושה של רבנו בשלשה מאמרים בוונסיים פרק זה בל

'וככל שירבה להעמיק כך במחשבה חזקה יותר תעלה לו תפילתו. אבל לא האמור: 

שבמחשבה בלבד יחשוב כן, כי לא תועיל לו. רק גם יאמץ עצמו )אנשטרענגען( 

בחשבו מחשבה זו, ולא במוחו בלבד רק גם בכל גופו יאמץ ובפרט בדברו דיבורי 

ק גם בצעקת הלב, בראשית תפילתו התפילה בקול ידברם, לא בצעקה בלבד ר

יכריח את עצמו, ואחר כך תתעורר נפשו ומעצמה תתפלל ותתלהב בדיבורי 

 התפילה דיבורי ה' חוצבי להבות אש'.

 

 

 מכתב בעקבות ה'הפסקה'

 שלום וישע רב לעורך העלון הנפלא 'דרך המחשבה'. 

לאחר התודה והברכה על ההשקעה המרובה להביא 

ונעימים ללב מידי שבוע  לעיניים דיבורים שקילורין

בשבוע, אבקש להיות כבא אחר הדברים שכתבתם 

 ולהשלים נקודות קטנות אך חשובות מאוד לטעמי.

הפסקה( אודות החשיבות  -כתבתם )גיליון עה תרומה 

העצומה שב'הפסקה', אך גם בסכנה הטמונה בה. 

הבאתם את משלו המאלף של המגיד מקאזניץ זיע"א 

ס באילן גבוה או להר רם ונישא חייב בענין, שהמטפ

לנוח מידי כמה שעות בכדי שיוכל להמשיך בדרכו, 

אולם אוי לו למי שבעת המנוחה חוזר לנקודת 

ההתחלה לישון על גבי מיטה מוצעת, כי אז לעולם לא 

יגיע לפסגה, כמו כן המסיים שעת לימוד ומתנתק 

לגמרי מן התורה הרי שבשעת הלימוד הבאה יצטרך 

ל מחדש את הדרך ולעולם לא יגיע לפסגות להתחי

 ברוחניות. דברים שנוקבים ויורדים חדרי בטן.

בעקבות המאמר גברה סקרנותי לברר באיזה הקשר 

כתב רבנו את הדברים, ומצאתי שם פנינים יקרים 

מאוד שהרגשתי היא שכדאי שציבור הלומדים בעלון 

 ייחשף לתוכן הנפלא הלזה. ברשתכם כמובן.

חרפוני צוררי, '( מבאת הפסוק בתהלים )רבנו מפרש 

ועפ"י פשוט הכונה  .באמרם אלי כל היום איה אלוקך'

שהיו רודפיו כביכול מרננים על אמונתו התמימה 

בהשגחה והיו אומרים לו כל היום 'איה אלוקך' שישגיח 

ר כאן הארה עצומה, כשהדגש רעליך, אולם רבנו מעו

, ל'כל היום'והמיקוד עובר מהמילים 'איה אלוקך' 

והכוונה כך היא, שהיו מרננים אחריו כביכול, אמנם 

בשעת התפילה אתה עמל ועוד לעלות ולהתעלות, 

לכוון ולהתרגש להיות קרוב לבוראך ואלוקך, אולם, 

בשעת ההפסקה, בשעה שעוזב אתה את התפילה ואת 

שעת התורה שלך, ואתה עוזב למנוחה טרם תמשיך  

אומרים 'כל היום איה העליה, על זה היו מרננים ו

אלקך', כל היום, בשעות שאתה לא עוסק בתורה אז 

אתה נופל לגמרי ולא מצליח לשמור ל הארה של 

העבודה שקודם לה, אם כן מה תועיל בעבודתך אם כל 

 פעם אתה צריך להתחיל מחדש.

ובדרך נפלאה זו הוא מבאר את סיום תפילת השמונה 

גבה של שעת ן העליה הנשמעשרה, עת אנחנו נפרדים 

אמרי פי והגיון ליבי התפילה ואנו מתפללים 'יהיו לרצון 

לפניך ה' צורי וגואלי'. גם כאן הדגשת הדברים עוברת 

אל תיבת 'לפניך', כשכוונת התפילה היא, 'יהיו לרצון 

אמרי פי', אותה תפילה שהתפללתי זה עתה, שיעלה 

לרצון לפניך למלאות שאלתי ובקשתי, אולם, בקשה 

א פחות חשובה היא 'והגיון ליבי לפניך', נוספת ל

שמחשבתי וליבי יישארו לפניך גם אחר שאסיים את 

התפילה הזו, שכאשר אשוב לתפילה הבאה לא אתחיל 

 הכל מחדש אלא יהיה המשך של התפילה הזו.

בכל הכבוד הראוי, ובברכת המשך הפצת המעיין הזך 

 והמפכה של רבה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

 ודה ז.יקותיאל יה

 ליון יו"ל ע"י יהג
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