
לכבוד הרה”ג דוד משה הרשקוביץ שליט”א
רבה”ק  בתורת  המחשבה’  ‘דרך  הנפלא  הגליון  עורך 

מפיאסעצנא זיע”א הי”ד

בתחילת דברי יהגה חיכי בשבח המגיע לכתבים על הגליון 
בעקביות  בס”ד  מחדש  שבוע  בכל  התפעלות  המעורר 

ובמסירות.
יישר חילכם על כך וזכותו של רבה”ק זיע”א תעמוד לכם 

ולב”ב בכל הנצרך לטובה ולברכה.
אכתוב בקיצור בענין שעורר הר”ר וכו’ א. ח. מבית שמש 
הערה שעל פניה נראית באמת מוקשית עד מאוד, ואכן 
בענין  דבריו  בכל  לעיין  הספר  ופתחתי  שמעתי  לעצתו 

ולכאורה נראה כי הדברים ברורים ביותר בס”ד.
כי מן הסתם ראה מר את סוף דבריו הק’ באותו קאפיט”ל 
בו הוא המסיים את הבנת החילוק בהתרגשות שבין הגדול 
לקטן, שהוא כמו ההבדל בין לימוד גפ”ת אצל ילד קטן 
וגדול.  ומעיין אצל איש מבוגר  ונער צעיר ללימוד עמוק 
כי הנער שלומד סוגיא הוא תקשה לחבר את כל הפרטים 
חדשות  הבנות  זו  סוגיא  מתוך  לבנות  לו  קשה  ואף  יחד 
וחידושים העולים מתוך הסוגיא. הוא נשאר כביכול ב’גוף’ 
זה טוב מאוד, שיתרגל במחשבה של  הסוגיא, אולם גם 
הסוגיא  את  לומד  הבוגר  המעיין  אולם  בש”ס.  סוגיות 
וצולל לעמקיה, הוא נהנה מן הא-ל מסתתר אשר מתגלה 
לו מתוך הסוגיא העמוקה, הוא מגיע לתכלית של הסוגיא 
עד שה’גוף’ שבסוגיא נהפכת אצלו לחלק הפחות עיקרי, 

אלא כדרך להבין את עמקיה ולא כתכלית הסוגיא.
ושניהם  והגדול, שניהם רואים את שולחן ה’סדר’  הקטן 
החיצוני  הסדר  בשולחן  נשאר  הקטן  ממנו,  מתרגשים 
והגופני, זה מספיק בשבילו כתכלית וכחפץ של קדושה 
לא  הוא  יותר,  עמוקה  התעוררות  לו  יתן  חייו  שבהמשך 
והכלים  יפה  השולחן  יותר,  לעומק  ההבנה  את  מפשיט 

מאוד מיוחדים, זה מרגש אותו מאוד.
אבל  יפה,  באמת  הוא  שהשולחן  מבין  לעומתו  הבוגר 
המבצבץ  הפנימי  היופי  של  המשמעות  את  מבין  הוא 
הלילה  מקדושת  מתלהב  הוא  הזה,  וההדר  היופי  מתוך 
ומהאורות המאירים את נשמותיהם של ישראל, השולחן 
שנצרך  הגדול  האור  את  להאחיז  בכדי  רק  הוא  היפה 

לפתילה קטנה בשביל זה.
עד  מחודד  וההבדל  הבנתי,  לפי  לכאורה  ברור  החילוק 
מאוד בס”ד, ואקוה כי הדברים מובנים ובהירים גם לקורא 

הנעים.

חזקו ואמצו והמשיכו בעבודת הקודש למעלה למעלה

לכן, מי שאינו נשאר עומד בהנאת עולם הזה ואינו מוציאם לתאוות, אז בבואו למצוה מרגיש הוא את הנאת ה‘ במצוה ... משא“כ מי שנשאר עומד 
ואת חלקי הנאת ה‘ שמפוזרים בכל העולם הפך לתאוות, אז בבואו למצוה חסרים לו חלקי הנאת ה‘ ואינו מרגיש מאומה מהנאת ה‘ שהיא בחי‘

גן עדן, בחי‘ ‘ונהנין מזיו השכינה‘, כי אוצר של ניצוצי הנאת ה‘ שנמצאו בעולם התרוקן והפכם לתאוות רח“ל.

רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה
)אבות פרק ב’ משנה א’(

איזוהי דרך ישרה - שאלה שמעוררת תמיהה מעצם השאלה. וכי איננו יודעים את דרך 
התורה המסורה לנו מסיני, וכי איננו מצווים ועומדים לקיים את כל התורה כולה וללכת 

בדרכי ישרים לפניו ית’, מה מקום לשאלה שכזו.

המלך - גופו כגוף כל אדם. אולם מלכותו צריכה להיראות כלפי חוץ, להראות כבודו ורוב 
גדולתו. בגדי המלוכה בגדי יקר המה אשר מוסיפים כבוד בגופו של מלך.

‘ישראל אשר בך אתפאר’. מלכו של עולם הרי הוא ‘אל מסתתר’ אין מלכותו נראית כלפי 
חוץ. ישראל הם ‘בגד המלכות’ של השי”ת. הם מגלים בעולם את כבוד מלכותו ית’. 

אם אנו מפארים את השי”ת בעצמנו, צריכים אנו גם להרגיש את התפארת ואת כבוד 
המלכות שאנו מפרסמים בעולם, ושזה ישפיע על עבודתנו את השי”ת. 

בינו לבין  נועם העליון, וההבדל  הבה נתבונן בעבודת האיש אשר מרגיש את תפארת 
איש אשר איננו מרגיש בכך.

‘בערל ושמערל’ משכימים קום לעבודתם. עבודת הבורא ויגיע כפים. שניהם מתפללים 
שחרית וקובעים שיעור קצר לאחר התפילה. עבודת כפים עמוסה לפניהם ביום אשר 
אך עתה הפציע. שניהם שבים לביתם עם דמדומי חמה עייפים ויגעים, תפילת מנחה 
הדואבות  לעצמותיהם  מנוחה  לתת  יצועם  על  ועולים  לתורה  עיתים  קביעת  וערבית 

לקראת עמל היום הבא למחר.
לכאורה שני יהודים עמלי כפים ללא שינוי משמעותי, אולם הבדל תהומי ביניהם. ‘בערל’ 
קם בבוקר בתחושת ‘כשור לעול וכחמור למשא’ כשם שחמורי עמל אף אני באתי לשם 
כך, לעמול מצאת החמה ועד בכלל. ‘א יידישע בהמה’ בהגדרה. אמנם אני יהודי ויש לי 
כמה מטלות שאני חייב לעשות ולקיים כדי לתת חלק לנשמה אשר בי. שחרית, שיעור 

יומי וכד’. נמצא יש לנו בהמה המקיימת מצוות.
קדושה  בריה  אני  ממעל,  אלוק  חלק  נשמתי  אני,  יהודי  הן  מרגיש  ‘שמערל’  מאידך 
ובכדי לקיים אותו, רצון הבורא הוא שאעמול  ועכור,  ועליונה אשר תלויה בגוף גשמי 
סיום שעות העבודה  לכן עם  ית’,  ברצונו  כך עלתה  כי  אני עושה  זאת  ואת  לפרנסתי, 
המתישות גוף ונפש מתיישב ללמוד את שיעורו הקבוע. זה תכליתו וזה מרכז רצונותיו.

את  לקיים  שחייבת  קדושה  נשמה   - שמערל  ומצוות,  תורה  מקיימת  בהמה   - בערל 
לבושה הגשמי

זה, מרגיש את ה’תפארת גופא’ והראשון, לצערנו - לא. 
ואם נשנה במעט את הניסוח, זה הלך ב’דרך ישרה’ דרך גבוהה ונעימה, וזה הלך בדרך, 

אבל לא ניתן להגדירה כ’ישרה’. היא מלאה בורות ופחתים, דרך נמוכה מאוד.

‘איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם’, ודאי צריך לקיים מצוות של כל התורה כולה, אולם 
איזוהי הדרך שניתן להגדירה כ’ישרה’, איזוהי הדרך שעליה יעמול לברור לעצמו בכל 
מרגיש  בה  הדרך שההולך  אותה  היא  עבורו,  והנכונה  הנעימה  היא  היא  כי  ואונו  כוחו 
הרגשה  איזה  משהו,  ‘כלשהו’,  לפחות  שמרגיש  לעושיה’,  תפארת  ‘כלשהיא  לפחות 
והיא  הישרה”,  ה”דרך  היא  היא  המלכות.  וכבוד  תפארת  את  מעבודתו  בחלק  כלשהי 

הדרך אשר צריך לבור לו.

כל שהיא תפארת

)עפ”י ‘דרך המלך’ - פרשת פרה תרח”צ(

)דרך המלך שבועות ליל א‘ תרפ“ה(

מ. ר.
בני ברק



לאחר שביססנו את הידיעה כי הבסיס לשינוי אמיתי מגיע לאחר ברור יסודי עם עצמי, בדרך של שיחה עם חבר שאני מבקש שישתכנע 
לתת לי דבר מסויים. ופירטנו בהרחבה את כל השלבים המתחייבים לברר ולבצע בכדי שהלה יסכים לדעתנו, כך גם כאשר אנחנו מבקשים 
לשנות דבר מהרגלינו, הרי שאנו מבקשים מעצמנו לוותר על דבר שהיה לנו במשך תקופה ארוכה, ואנחנו צריכים לשכנע את עצמנו כי אכן 

אנחנו רוצים לוותר על ההרגל הלזה לטובת דבר אחר לגמרי, ופעמים שאף הפוך לחלוטין מההרגל הקודם.
העצלות וההתרפות הן דוגמא מעולה לענין.

כפי שכתבנו, העצלות וההתרפות הן הרגלים של חוסר מיקוד וריכוז, הנובעים מתוך חוסר הכרה בחשיבות הדבר לאדם.
אדם היודע כי ממקצוע פלוני תבא פרנסתו, והוא חייב את הכסף לתת לחם לפי הטף, לא יתרפה אף לא יתעצל, הוא יעבוד כל עוד כוחו בו 

בכדי להגיע אל היעד המקסימלי מבחינתו.
הצריך לצאת לנסיעה החשובה עבורו, טיול אהוב שציפה לו זמן רב, לא יאחר את האוטובוס או את הטיסה בשום אופן, כל משיכות הזמן 
שלו בבוקר אפרורי רגיל נעלמות כלא היו, לפתע הוא ממוקד, הוא לא שוכח כלום ומתארגן בעשירית מן הזמן שלוקח לו בכל יום, כשאיננו 

רואה חשיבות כה עליונה להשכים קום עם אור השחר.
דוגמא שנכתוב רק בקצרה וברמיזה. אינו דומה שעות לפני הצהרים של יום שישי ערב שבת קודש בחלק מבתי ישראל לשעה אחרונה לפני 
כניסת השבת. כשבכל שבוע מתברכת בעלת הבית בלבבה לאמר מי יתן ובשבוע הבא, השעות לפני חצות יהיו כחצי שעה לפני הדלקת 

הנרות ואו אז נכנס לשבת קודש ביישוב הדעת ובמנוחת הנפש כראוי וכיאות.
ומה באמת החילוק בין שעות הללו לשעות הללו, הללו אין העובד מרוכז בכל כוחו ומיקודו בענין שלפניו, אין המטרה נראית לפניו חשובה 
מאין כמותה, השעות עוד לפניו, יש עוד שהות די הצורך גם לסדר וגם לדברים נוספים. אולם כשהשמש כבר בקצה הרקיע, השבת כבר 
עומדת לפרוש כנפיה על היקום או אז כבר אין שהות ואין אפשרות לפנות לפינות נוספות. יש חשיבות עליונה לסיים את הענין עד כניסת 

השבת, יש מיקוד גבוה של כל אברי גופו ונפשו למען הענין, כאן הגיעה הזריזות האמיתית והשלמה.
אם כן, החשיבות העליונה שאנו מייחסים לענין גורמת למיקוד מושלם, והוא הגורם להצלחת הענין בפרק זמן קצר ביותר. 

ועתה, כשאדם מגיע למסקנא כי הוא צריך להתמקד במעשיו הפך ההרגל הקודם, הרי הוא צריך לוותר על ההרגל הקודם שהוא הרגל של 
משיכת זמן, לעצור בכל כמה רגעים, לנוח מעט, ללגום משקה מידי פעם ולטעום איזה מטעמת ופרפרת בכל כמה רגעים של עבודה.

את כל זה הוא רוצה לשנות ולדלג על כל העצירות, לעמול במרץ ובלא הפסקות רבות, זהו דבר שאינו בא בקלות, עמל גדול וויתור אמתי 
נצרך בזה על הרגלים קודמים, ולכן רק כאשר ברור לנו שאנו באמת רוצים לוותר על כך כי יש לנו מטרה חשובה ומועילה יותר מן ההרגל 

הישן, רק אז נוכל להתחיל בשינוי המיוחל.  
וליתר התנאים והתוספות בפרק הבא בס”ד. 

העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה, להערות והארות

הזריז נשכר
פרק ל“ג

בשמחה רבה הננו להודיע כי לאחר חג הפסח נקיים בעזר ה‘ 
סדרת שיעורים בתורתו של

רבה“ק מפיאסעצנא הי“ד זיע“א

השיעורים יתקיימו אי“ה בירושלים מידי יום ג‘ למשך ששה שיעורים

שיעור פתיחה ביום ג‘ ט‘ אייר תשע“ו בשעה 9.00 בערב
לפרטים והרשמה 052-7621345

השיעורים יעסקו בס“ד בעיקרי היסודות בעבודת ה‘ ונפש האדם
בדגש על עבודה למעשה 

השבוע מתחילים בס“ד

‘שאני מבקש ומתחנן לפני כל אחד מישראל שילמוד בספרי, ובטח זכות 
אבותי הקדושים זצוקללה“ה יעמוד לו ולכל בני ביתו בזה ובבא‘ )מצוואתו הק‘(


