
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ע' -שנה ב' 
 פרשת שמות

 תשע"ו

 

 .וברש"י )שם( למושיען של ישראלוגו' הבה נתחכמה לו )א' י'( 
ה' לנגדי תמיד הוא כלל  שויתיבשו"ע סי' א' כתב הרמ"א בשם ה'מורה נבוכים' להרמב"ם ז"ל: '

כי אין ישיבת האדם ותנועותיו  ,יםקלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלגדול בתורה ובמע
כ"ש כשישים  וכו'  ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול

אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו כמו  האדם
שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד 

 '. ע"כ.השי"ת ובושתו ממנו תמיד
יבו של מד לפני המלך. וכשננסה להיכנס למוחו ולוהנה הרמב"ם המשיל את היראה לאדם הע

אותו האדם העומד לפני המלך וירא מהדר גאון עוזו, נראה כי באותה שעה איננו מתיירא מחטא 
ועבירה על חוקי המלך, כי זה איננו לפניו כלל באותה שעה ניסיון כלל, אלא הוא מתיירא מעצם 

 המלך היושב לפניו, פחד של גדולת המלך ועזוז כוחו וגבורתו הגדול.
אין לו שוב האיש את חדר המלך וישוב לביתו, ועתה אין המלך לנגד עיניו, ואם כן, כאשר יעזוב 

פחד כלל משום דבר, ואז יתכן כי בהגיע לידו דבר שהוא נגד חוק המלוכה לא יימנע מלעבור על 
 החוק.

. 'יראת שמים'חוץ מ 'יראת חטא'ולכן, בכדי שלא לעבור על רצון הבורא צריך להגביר בעצמו גם 
א היראה מפני המלך הרם ונישא אשר עיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם, הי 'יראת שמים'
היא היראה מפני החטא בעצמו, שהוא מתפחד לעבור על המצוה ועל רצון קונו לא  'יראת חטא'ו

מפני שהוא מרגיש עומד לפני המלך אלא מפני שהוא מתעב את המעשה הזה שנאסר עליו 
 לעשות. 

זה, לתעב את החטא לסלוד ממנו כמפני דבר מתועב ודוחה, האדם יתרגל וישנן את היסוד ה
'שיעורר בקרבו שנאה לחטא וגיעול נפש אליו, עד שיפחד וכלשונו הטהור של רבינו זיע"א: 

כמה היה מצטער ומתחרט אם היה נכשל ח"ו, את בשרו  -וירתת שלא יכשל ח"ו, ויחשוב ויתבונן 
 היה רוצה לקבל על עצמו על שנשתגע וחטא'.   היה רוצה לקרוע מעל עצמו, את כל היסורים ח"ו

וצריך להתבונן מנין יהא לאדם הכח להגיע לתעוב החטא, להתרחק ממנו טרם הגיע אליו, 
לאחר החטא ניתן להבין, כי השי"ת ברא את כח התשובה והתשובה היא רפואה לחטא,  בשלמא

 אולם מנין יכול להגיע לדרגה שאפי' קודם החטא כבר הוא כ"כ מתרחק ומתעב את החטא.
התשובה לכך היא, שכוח התשובה היא מאותן ששה דברים שנמנו במדרש שנבראו קודם 

גבלה שיועיל רק לאחר החטא, אלא הוא למעלה שנברא העולם. ואם כן התשובה איננה בה
דרך להתקשר זה ה 'למעלה מן הזמן', וכשהוא מתקשר למצב של 'למעלה מן הזמן'מההגבלה ו

 שמר מכל חטא ופשע עוד קודם שיבא החטא לידו.ילעולם התשובה ולה
אותה חללית שתעביר אותנו אל למעלה לנו לברר היכן הוא אותו סולם, או ועתה רק נשאר 

העסק והיגיעה בתורה  -אחת ויחידה יא התשובה ה ולהגיע אל למעלה מן הזמן, הגבלת העולםמ
התורה הקדושה שהיא עם קודשא בריך הוא 'חד' ממש, וכשלומד את התורה הוא  הקדושה.

לומד כביכול את ה'אנא נפשי כתבית יהבית' שהוא הר"ת של 'אנכי', כמאמר חז"ל. וכשהוא נאחז 
עלה מן הצמצום ומן העולם כולו ואז הוא יכול להגיע לבחי' התשובה שקודם בתורה הוא עולה למ

 החטא, הינו ליראה מן החטא ולתעבו עוד קודם שמתעורר להחטיאו.
אם תמצי זוהי תמצית התנכלות מצרים לישראל, הם בקשו לנתקם מן התורה ויגיעתה, 'הבה 

, ע"י כלל ישראל ונותן התורהנתחכמה לו', למושיען של ישראל, הוא משה רבנו ה'דעת' של 
שיעבוד בגוף והנפש ובעבודת הפרך בקשו לנתק את הדעת הקדושה מהם שלא יעסקו בתורה 
וממילא ישקעו בשערי טומאה עד בלתי יוכלו להתנתק מן העברה. ומדוייק לשון 'הבה' שהוא 

מעבר לשון הזמנה, רומז לאותו זמן שקודם החטא על זה נתחכמה לו, שלא יצליחו להגיע ל
וממילא לא יצליחו  ,ר שבה לא יגיע אליהםולמסך העולם, וממילא הדעת תצא לגלות. המא

 להתנתק מן העבירה.
והשי"ת הורה זאת למשה רבינו ע"ה בהתגלותו אליו בסנה בלבת אש, העצה היחידה לצאת 

קבלת האלקים על ההר הזה'. בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את משיעבוד מצרים הוא '
 התורה, להתקשר לה'אנכי' ולהיות 'חד' ממש איתו יתברך לחיות ב'יראת שמים' ו'יראת חטא'.

 )שמות תרפ"ט( 

 
 בך יברך ישראל

 לכבוד הרה"ח דוד משה הרשקוביץ שליט"א
 עורך העלון 'דרך המחשבה'.

בשיר ושבחה וקול תודה על קבלת העלון באופן קבוע 
להודות במיוחד על ב"ה מדי שבת בשבתו ברצוני 

המאמר הנפלא בגליון של שבת פרשת ויחי שבדרכו 
המיוחדת של רבנו ה'דרך המלך' זיע"א הוציא את 
הנקודה הפנימית של כח התורה והיגיעה המשולבות 
זו בזו להגיע אל תכלית רצון ה' שהוא המעלה העליונה 
ביותר להתקשר לבורא ית"ש, ואף שהדברים ידועים 

ומק שיצאו הדברים האירו לנפשנו מאוד אך הדרך והע
 באור מיוחד ומעורר הלכה למעשה בס"ד. 

ברשותך אוסיף מאמרו הקדוש של ה'באר מים חיים' 
בר נשגב באותו ענין של לימוד דבפרשת ויחי שכתב 

התורה, שזו היתה עיקר ברכתו של יעקב לבניו, שיזכו 
להגות בתורה הק', ואעתיק את לשונו הק' בקצרה 

 בזה:  
בך  רומהוא וגו' בך יבורך ישראל וגו' אוויברכם ביום ה

לרמז שברכם  נראה ,ולא בכם כי הלא לשניהם בירך
 .לתורה כלומר שיזכו ,בתורה הניתנה בכ"ב אותיות

 וזה אומרו בך יברך ישראל כלומר כי אני ששמי

ך אתכם בבחי' ב"ך שהוא כ"ב אותיות רישראל מב
 .התורה

כי הלא  ,חסר מאתוובודאי מי שזוכה לתורה מה 
 ',י רבנןלכמאן מ'נקראים מלכים כמחז"ל  עוסקי תורה

והאמת שכל מיני טובות  ,המלך וכלום חסר מבית
וכל צרכי כל  ורפואות ות וגאולותכת וברווישוע

יות כולם שבה ח אורה כי היתהשלמות כולם הכל בה
ולא  .העולם ל בי הביט וברא את"נבראו כולם כמחז

 לצדיקים שלא וזוטמון אור הגנאלא שבה צפון  דעו
חמי נביאין חזוותא כמבואר  ה ולאואשזפתו עין ר

ה הרי הוא משזוכה להגות באמרי תורה לש מי "קבזוה
 עכלה"ק. ה.הגנוז המופלא הלז תו אוראוה לוכז

הדברים מדברים בעד עצמם ויה"ר שהדברים יאירו 
לנו בימים קדושים אלו ימי השובבי"ם הק', ולתקן את 

ינו רוחותינו ונשמותינו לעשות נח"ר לבוית"ש נפשות
 באמת.

 ה הערכה גדולה ובברכת הצלחב
 , 'מלךבהמשך הדרך 'דרך ה

 חיים ה.
 

מין נבואה והתגלות מן  -השגה ורעיון של קדושה שבא בלב ומוח הישראל  כל רעותא דליבא,
 ים להתגלותהשמים הוא, אשר ע"י איש מן העולם הזה שנתקדש ומחבר שמים וארץ יכול

 ך שמות תרפ"ט()דרך המל

 



 

 

ימי השובבי"ם הקדושים –הנה ימים באים 

 עד מתי?!
שואל את עצמו העבד הכושי הצנום. עומד הוא 
שפוף קומה בין עוד עשרות יצורים במכרה 
הברזל, הם דומים יותר לחייתו יער מאשר ליצורי 
אנוש, עובדים מבוקר עד ליל במחצבות עפר 

מפניהם ללא הרף. עבודת  הברזל. וזיעה ניגרת
 פרך.

חשופי גוו, שחורי עור, עובדי עבודת כפיה 
מנעוריהם. השמש הקופחת עליהם ללא רחם, 
מכה ומוסיפה קושי על קושיים. מצאת החמה עד 
צאת הכוכבים עמלים הם ללא מנוחה לחצוב 

 ולאגור עפר מן ההר. 
מעולם הורגלו לעבוד כך בלי לשאול לשם מה, 

הזו ללא  תהאינטנסיבי מה מטרת החפירה
הפסקה יום יום. גם הוריהם עשו כן ואף חבריהם 
לא שואלים שאלות. אבל לכושי אחד זה לא נתן 
מנוח. לשם מה צריכים את העפר הזה, להיכן 

 תהה. –נוטלים אותו, מה עושים בו 
הרבה הפך בדעתו אם לשאול, האם זה מתאים 
 לעבד לפנות אל רבו בשאלה ממין זה, אך לא יכל
להתאפק, ושאל את א' הממונים עליהם את 

 המעיק על ליבו זה זמן רב. 
ענה לו ביבושת. ממנו בונים  –עפר מיוחד הוא זה 

רכבים מפוארים. ממנו מייצרים מכונות ענק 
ה האזרחית והצבאית. עפר זה יהיה ילתעשי

המכונה עימה תמשיכו לחצוב בהר להוציא עוד 
תכת כזה עפר, שממנו ייצרו את כל כלי המ

 שבעולם.
סימני תמיהה חזקים יותר עלו על פני הנער 
הקטון. וכי עפר ניסי הוא זה? מעולם לא ראיתי 

 מכונית או מכונת כביסה עשויה מעפר.
ברכבו המפואר העשוי מעפר לדבריו...[ נסעו 
כברת דרך עד שהגיעו לשערי המפעל. כבר 
בהיותם מתקרבים לשעריו הבחין הכושי בארובה 

בצת מבין חומותיו. מה זה? שאל הענקית המבצ
 ענה לו האדון. -הכושי, עוד מעט תראה הכל 

עיניו של הכושי הקטן לא שבעו מהתפעלות. 
ברזלים מכל הסוגים. ארוכים וקצרים, עגולים 

 -ורבועים, מוטות ברזל לבנין, וריקועי מתכת 
 לבניית רכבים ומוצרי אומנות.

ור שואל האדון. כן, אבל מה כל זה קש -ראית?
ענהו  -לחול שאני חופר. זה החול שאתה חופר 

באותה מטבע לשון. אך הבה נמשיך, ואז תתחיל 
 להבין. 

אחז הילד המפוחד את ידו הצנומה בידו הענקית 
 של אדונו, ועברו לאגף הבא.

רעש מחריש אזנים עלה משם. מכונות ענק 
חותכות בדיוק מרבי מטילי ענק של ברזל 

מוכנסים במסועים אחידים. מהצד האחורי הם 
אדירים בזה אחר זה אל החדר הענק, ופועלים 
חרוצים מעבירים אותם אל מכונת העיבוד. אלה 
לרידוד ואלה לחיתוך, אלה לאורך, ורעיהם 
לרוחב. כל סוג מקבל את טיפולו היסודי 

 והמדויק.
 –מנין הגיעו גושי הברזל לכאן שואל הכושי 

 מנסה לצעוק באזני האדון לגבור על הרעש
 האיום.

אלו הם דליי החול שלך שאתה וחבריך חפרתם 
 בעמל רב...

לא הבנת? נעבור שלב נוסף, ואז תבין. שוב אחזו 
יד ביד ועברו לשערי האגף הבא. כאן נעצר הכושי 
משתומם. הנה המשאית המוכרת שבאה אל ההר 

הג אפילו מנפנף לו לשלום בו הוא עובד. הנ
י שקרא לו "עפר הברזל" כפ -וכל החול כשראהו, 

שהוא וחבריו חפרו, נשאב אל צינור ענק  -אדונו 
תנור מבהיל בצורתו ומרתיע מחומו בדרכו אל 

 הבלתי נתפס. 
פועלים שחורי עור מעבודה ליד פתח הכבשן, 
משגיחים על העבודה שתיעשה בדייקנות. תוך 
זמן לא רב ראה הכושי הקטן את אשר לא הסכין 

המכונה מעודו. החול נשרף לאיטו בכבשן, 

המשוכללת יודעת להבחין בין חלק המתכת 
הטמון בתוכה לבין חול פשוט הנחשב לפסולת. 
את הפסולת הרבה, משליכה החוצה למכולת 
האשפה. ומצינור דקיק, זורם נוזל אפור חזק 
לתוך תבניות. זה הברזל המזוקק, זהו הפנים של 
העפר זהו החומר היסודי שלו. וע"י זיקוק ובירור 

 זך ונקי משובח וחזק לשימוש.יוצא הוא 
מלאכתו של הכושי הוקלה עליו יותר מהיום, 
בהבינו את גודל המשמעות של מלאכתו. ייסורים 
קשים הוא עובר. שריפה כואבת עובר העפר אך 

בסופו של דבר מתגלה התכלית.  –הכל כדאי 
 ברזל נקי וחזק.

 
* 

 עד מתי?! 
הוא לוחש ילד קטן לאזני אביו המיוסר.  -שואל 

כבר לא מסוגל לראות את אביו במצב שכזה. 
אתמול הוא רצה לשחק בחצר, ומרוב הלם ופחד 
הוא ברח הביתה להתחבאות תחת השמיכה 

 שהמראה יברח ממנו.
הוא ראה את אביו קשור לכרכרה במקום סוס. 
ומצרי ענוג, שמן מרוב טובה, בעינים יורקות 

ץ שנאה ושחצנות, יושב בעגלה וצועק לו: דיו! רו
 -שהחליף את השוט  -מהר יותר! עם המגלב 

הצליף בו ללא רחם, ואביו המסכן רץ כמטורף, 
עיניו בולטות ומיוסרות, גופו החלוש של אביו לא 

וקורס. והמצרי לא מוותר. אביו  –עומד בלחץ 
קם בלית ברירה ברכיו כושלות אך הוא ממשיך 
לרוץ. הוא כבר לא חושב, הוא כבר לא צועק. כל 

שיעבוד הגוף  –אישית ניטלה ממנו דעתו ה
 והנפש. עבודת פרך.

הגיע אביו הביתה. נפל  –לאחר שעות של מרוצה 
יף וכל כולו כואב יעל הארץ אין אונים. רעב וע

ודואב. רבע שעה שכב כך ללא נוע. מנסה להחזיר 
הגיע המצרי וקורא לעצמו קצת את עצמו, ואז 

 ...אתה מוזמן –ברי, יש סעודה לו. בא הנה  הע
ברי אסף את איבריו. רצונו היה לישון כך כמה הע

ימים רצופים. אך איך אפשר להפסיד סעודה 
אליה הזמינו המצרי, 'כנראה בכל זאת נכמרו 
רחמיו עלי לאחר שהריץ אותי כך במשך כל היום' 
ניסה לנחש בתמימות. רירו עלה, תאבונו גבר, 
ובקושי שרך רגליו אל הטרקלין בו נערכת 

ריח המאכלים היכה באפו, ניחוח היינות הסעודה. 
גירה את נחיריו, ראשו הסתחרר. כמעט שנפל 
תחתיו, אך התחזק. עוד מעט אשביע את רעבוני 

 וירווח לי.
בהגיעו תר אחרי מקומו בו המיועד לו. בינתיים 
עמד בצד וחיכה להוראות. בהינתן האות הכריז 
המצרי המדושן. הבה נעלה את אור הנר בטרקלין 

קרב הנה  –וד הסעודה אליה נאספנו היום לכב
קרא אל העבד המיוסר. בחיוך שטני פנה  -ברי ע

אליו ואמר לו. השולחן פשוט מלא במאכלים אין 
לי מקום לשים את הנר שידלק ויאיר למסובים. 
הב נא את ראשך והואיל נא להיות העמוד עליו 

 ידלק הנר במשך שעות הסעודה.
העבד. כל תקוותו עיגולים שחורים צצו בעיני 

התבררה כחלום פורח, במשך כל שעות הסעודה 
שנגמרה בשעות המאוחרות של הלילה היה 
העבד עומד על רגליו וראשו חייב להיות ישר 
כסרגל, השמן הרותח בער לו בקדקוד, הייסורים 
גברו והלכו, הרעב  התגבר והלך, חולשתו כמעט 
הכריע אותו. הוא בעצמו לא הצליח להבין איך 

 וא נשאר בחיים אחרי כזו סעודה.ה
בגמר הסעודה הוא שוחרר, ובקושי רב שרך את 
רגליו עד לביקתה בה הוא אמור לגור. שעות 
בודדות נם את שנתו עד שעה לפני עלות השחר, 
אז מעיר אותו המצרי, ומשלא שמע מרוב חולשה 
ועייפות, בעט בו בכח ושאג עליו: מהר למרכבה! 

וס בדחיפות תוך חצי אני חייב להגיע אל הניל
שעה. שוב הוא אסור ברכבו של המצרי. כושל 
בדרך, חוטף מכות  איומות, שב לביתו מנסה 

קצת לישון, אבל מה לעשות שהמצרי רוצה 
 -בשתיים בלילה לעשן נרגילה ומי יכין לו אותה 

אם לא העברי. אבל רק רגע, גם בשלש הוא רוצה 
וסיף לשתות כוס קפה ומי ירתיח לו את המים וי

 לו חוויג' אם לא העברי הנאמן.  
גוי".  בקרביום יום. מאתים ועשר שנים, היה ה"גוי 

משלו עליהם המצריים בצורה מוחלטת. כור 
היתוך, כור הברזל שעמל רב עד מאוד נצרך עד 

 שמוציאים ממנו דבר מזוכך. 
עם ישראל היו נצרכים לזיכוך, להוציא מהם את 

של אדם הפסולת שהצטברה מחמת תקופתו 
הראשון שנגרם מחמתו קלקולים שונים בטהרת 
העולם. ועתה, לפני בחירתם לעם הנבחר היו 

 כבור ואצרוףצריכים לעבור טיהור, בירור וזיכוך. "
" )ישעיה א' כ"ו(  הכל בדיליך כל ואסירה סיגיך

כהכנה לקבל תורה משמים כשהם מזוככים 
 לגמרי מכל רע. 

את התכלית  ברי את המטרהאילו ידע העבד הע
ואת התוצאה שמייסוריו ומצבו הכ"כ לא פשוט 
היה עובר את התקופה הזו ביתר קלות וציפיה 

 ל"גאלתי ולקחתי". 
 

"ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור הברזל 
)דברים  ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה".

 ד' כ'(
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 עד מתי?!
 שואל את עצמו העבד הצעיר.

עד מתי הוא יסבול כאלו רדיפות. כאלו נסיונות 
קשים עוברים עליו יום יום. מצאת החמה עד 
שעות מאוחרות בלילה עובד הוא עבודת פרך. 
מיד עם קומו בבוקר הוא כבר נמצא לידו. "אתה 

 - המעשה יחוד שער ל"חובהישן והוא ער לך" )
'( מנסה להתפלל בנחת ובכונה ולא עולה ה פרק

ללמוד בריכוז ובהתמדה ולא מצליח. בידו, מנסה 
רוצה להבין את הסוגיא על בוריה להעמיק דבר 
ולשוט במעמקיה, לדלות אוצרות חכמה 
והתקשרות לבורא על ידה וכבר מופרע מדבר 
שלא העלה בדעתו שיצוץ לו, וכל הריכוז בלא 
היה. מנסה לשוב אל ריכוזו הראשון אבל זהו. 

 עורבא פרח. השיאו לדבר אחר. 
האוכל חפץ להסתגל לאכול כפי שלמד  לעת

וקרא בספרים הקדושים וראה אצל רבו. לאכול 
כדי צורך קיומו לא אכילה של תאוה וגם זה קשה 
עליו ביותר. שוב שוכח מעצמו שוב שוקע 

 בצלחתו וכאן אף אחד לא מצליח לבטלו מעיונו.
כ"כ רוצה לשמור עצמו, את אבריו, את עיניו, 

להשראת השכינה שיהיו קדושים וטהורים 
ונשמתו הטהורה תתגלה בו. ופעם אחר פעם, 
אותו רשע שם מכשולים בדרכו, ודוקא בעת 

 שחשב שהוא כבר בדרך העולה מעלה.
כל בר דעת אינו מבין מה רוצים ממנו. מה מטרת 
הצרות הרוחניות הללו למה יש לו כ"כ הרבה 

בלבלים. כמעט מפריעים למה כ"כ הרבה מ
יאוש מוחלט.  הרים ידים. כפסע ממש לפניש

 החלטה ברורה שאין יותר בשביל מה להלחם.
ימי פרשיות  –הידיעה ש"הנה ימים באים". 

ימים אשר עם ישראל בכללותו עבר  - השובבי"ם
את התהליך הזה בדיוק, ובסוף נתגלתה התכלית 

"ושכנתי בתוכם". גם הוא עובר בדיוק את  -
לית. זה התהליך הזה. זה הזמן להגיע אל התכ

העת להכיר בזה שהכל כדאי. הכל עולה לחשבון 
 . ""בלבבי משכן אבנה -גדול עד היעוד הנכסף 
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