
 

  

שדרש בקדשו  בראש השנהמאוד מעמד תקיעת שופר  ויורדים עד שיתי הנפש כהתעוררות לקראת העת הנורא קביםונ משליםשני 
 הרה"ק מפיאסעצנא בסרו הק' 'דרך המלך'.

לעורר את האהבה העצומה שמתעוררת בין ישראל לאביהם  ,מפלחות כליות ולבלקולות העולים מן השופר,  שתי משמעויות שונות ,משלים שני
 שבשמים בעת הזאת. )המשל השני כבר נכתב בעלון זה לפני שנתיים וקוראים רבים בקשו לעורר האהבה הישנה מחדש(

***** 
 לפני התקיעות( 'למנצח') זמרו אלקים זמרו  עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר

בלב מי ששמע רק את שם המלך, ולא כל שכן כאשר התבונן בגדלותו היה מעורר פלצות  'מלך'ושג מבימים ההם ה)הערת העורך(  :ונקדים]
לדמות את המלך למלכו של עולם לשבר את האוזן ולקבל איזה הרגשה של כבוד ויראת המלכות.  ועוצמתו הבלתי מוגבלת והנמשל היה קל יותר

שמביא המחבר הק' על המלך נורידו  השגה, ולכן את המשלכהיום חלק מן ההסתר פנים שלפני ביאת הגואל מושג זה נעשה ערטילאי ובלתי ניתן ל
 [., ונקוה שלא נחטיא את המטרהיותר לשפת ידעתי אשמעמעט 
, ופתמ. הבן הרווה נחת את הוריו הוא היה בן לועה גרו ברוגע ובשלוה אב ובנוכונות היוקרתיות בעיר העשירה הידענק ורחב מימדים באחת השבבית 

ת לו כל מה שרק היה צריך הן הגשמיו הקשיב להוראות הוריו ופעל לפי הכללים המקובלים בבית. ההורים נהנו מאוד בקרבת בנם מחמד עינם. הם העניקו
 משועי המדינה כשיגדל. אובלימודים מעמיקים להשכילו ולחכמו למען יגדל ויהבהשכלה גבוהה  בביגוד ובצעצועים יוקרתיים, והן

הדברים הוא רכש לעצמו  ע, ומטבהאב, יד ורגל לו במסדרונות השלטון, הוא היה מעורב בהרבה מן היוזמות השלטוניות הוא סיפק להם סחורות שונות
 הממשלה בעצמו.ואף לראש  ידידים רבים בין שרי הממשלה המקורבים לראש הממשלה

, גם ויהי היום כמו בהרבה משלים הבן הסתבך בפלילים, הוא מעד במעשה אשר לא ייעשה והוא הועמד למשפט. הראיות היו חותכות והעדים היו רהוטים
פשו מרוב צער. הוא א ידע את נללו. נגזר עליו מאסר ממושך. האב לשחרור הבן בכל אשמה לא הועי אעורך הדין הממולח שניסה בכל מיני דרכים להבי

שלו הצטער מאוד על העונש שקיבל בנו, אבל הצער היותר גדול היה על השנים שעתה הוא יחיה ללא בנו בביתו, את זה הוא לא הצליח לעכל. הקשרים 
להציץ עליו דרך חור קטן הועילו במקרה הנוכחי. הוא פעל אצל שר בית הסוהר כי הוא יקצה לו לשכה אישית בצמוד לתא המאסר של הבן, כך שהוא יוכל 

בהימצאו שם, ישמיע כל הגה וקול  אקיבל את מבוקשו, לא לפני שהוא הוזהר ואף חתם בחתימת ידו שהוא ל ת זה יהי לו למנחם משיב נפש. הואולפחו
 קר.ה מההוראות עלולות לעלות ביובקרבתו, כי זה חלק מהעונש שהוא מור לרצות, וכי כל סטייידע כי הוא נמצא לא שבנו 

בכאבו הגדול בשהייתו בצינוק הטחוב ולאחר יום של עבודות פרך ומכות שקיבל האב ישב שעות ארוכות בחדר הסמוך והביט בבנו, פלא עצום היה שהבן 
 דבר לעצמו בכאב יום יום.ובוכה 'אבא אבא, איפה אתה כשאני צריך אותך, אני מרגיש שאתה שומע אותי, אבא עזור לי', כל היה מ במן הסוהרים היה יוש

 הואהאב היה שומע את הדיבורים, כליותיו היו מתייסרות, ליבו כמעט והתפלץ, אבל לא היתה לו אפשרות לענות, הוא היה מצווה ועומד ובכל כוחו 
חבול ומוכה וזב דם, הוא נזרק אל התא בברוטליות ובהשפלה נוראית, והבן יקיר שלו נראה שוכב על  כשכולוהבן חזר ל.  יום אחד התאפק מלהשמיע קו

לא הארץ כמעט ללא הכרה ומתוך כך הוא מתחיל לזעוק מרה 'אבא אבא היכן אתה כשאני זקוק לעזרתך, עד מתי אני ירגיש אותך לידי אבל את עזרתך 
ן צליחו לעמוד בלחץ והא היבו התפלץ וסכרי הדמעות שלו ל, האב שמע גם היום כמו בכל יום את הקולות וניסה בכל כוחו להתאפק, אבל לאוכל לקבל'

תוך דקות ספורות הוא כבר השמיע מע מפיו, שהתחילו להי מנסות עדיין להתאפק בשארית הכוחות ,תפרצותמניחות התפרצו, ובכל הכוח, קולות של ג
בקרבת אביו מוך אליו, נפל לזרועתיו והתנחם ו והו התפרץ בכל הכוח אל החדר הסקולות חזקים שהגיעו לאוזני הבן, הבן הבין כי קולות הבכי הן של אבי

   קדם.אוהבו שהתאחד איתו כמ
* 

ו שבשמים 'לך אמר ליבי', אני יודע שאתה אבי שוכן בתוך ליבי, המלאכים השרפים והאופנים לא יודעים היכן עומד היהודי מול ליבו והוא זועק אל אבי
היטב שאתה נמצא כאן אצלי הכי קרוב ששייך אבל אני מרגיש כמו מי ו להעריצו, אבל אני היהודי יודע אתה, הם שואלים זה את זה איה מקום כבוד

ק לאור ה' שאינו מתגלה אלי, השברון לב גדול מאוד אבל השי"ת גזר על עצמו שלא להתגלות בגלות לבניו, הוא עומד שעומד לפני ארון קודש סגור וזוע
 יכול להתגלות כביכול. אובוכה חרישית יחד עמנו אבל הוא ל

ך ולא מצליח לה להגיע לזה, ולכן אנחנו אנא אל נא רפא נא לה בהראות לה נועם זיוך' הנפש שלנו חולה מרוב שהיא רוצה לאהוב אות חולת אהבתך י'נפש
 , אבל הקב"ה מסתיר פניו מאיתנו במשך השנה כולה.שבהראות לה נועם זיוך' -ע"י  -אנא אל נא רפא נא לה 'מתחננים טאטע! 

ו, והוא מתעצם בבכיה עצומה בזעקה אל אביו 'שמע ה' פט והוא מתגעגע אל אביו שיעמוד לימינעומד למש היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים והבן
בכיות  קולי אקרא וחנני וענני' ענני בזה שתשמיע אף אתה את קולך נגדי ואדע כי אתה אכן שוכן בלבבי ואפרוץ לתוכו באהבה עזה, והשי"ת שומע קול

להשמיע קולו, וקולו יתברך בוקע מן השופר בבכייה עצומה גנוחי ומאזין לקול תרועת ושברון לבבם של בניו ואף הוא כבר אינו מצליח להתאפק ולהמנע מ
 וילולי והחיבור הנחשק מתרחש באהבה רבה ואהבת עולם. 

פק 'עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר' השי"ת הוא אשר נשמע מקול השופר הוא הבוכה מתוכו הגעגועיו העצומים לבניו והוא אינו יכול יותר להתא
עצומים לבניו אהוביו, ולכן בודאי אנו ישראל 'זמרו אלקים זמרו' על כך כי בוודאי ישועתנו קרובה לבא וצדקתנו להגלות שנצא ומתקרב באהבה וברצון 

 זכאים בדין ונכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום.
 
 

 

גיליון ק"א -שנה ג'   
 ראש השנה

תשע"ח 

, והאיש שר בשמים יחפזוןאשבאים ימים הנוראים שכל הבריאה מן התולעת אשר מתחת לארץ ועד המלאכים כ
ימשך הדבר הלאה יך אישראל כולו מזדעזע מאימה ואינו יודע על מה לצעוק, על צרותיו המרובים שאינו רואה מבוא 

 ד"ה קולי שמעת( מלך)דרך ה תו של דבר בוכה על שניהםי, וגם האדם באמו, ... הקב"ה בוכה על שניהםאו על עזיבת נפש



 
 
 

 

 

 

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-----------------------------------------------
--- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il 

 ת מתוך שבת והודאה להשי"

 מכון 'מחשבה טובה'
 "ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"אייעוץ והדרכה לאור תורת הרה

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 
 ותתחיל לחיות מחדש

5061267250 dmh@okmail.co.il 

מתוך שבת והודאה 
 להשי"ת 

על כל הטוב אשר 
 גמלנו 

חי'ה בהולדת בתנו 
 לאויוש"טברכה תחי' 

 'אשרי העם יודעי תרועה' ובמדרש )ילקוט תהלים פט רמז תת"מ( 'שהן יודעים לפתות את בוראם בתרועה'
 ותמוה מאוד הלשון של 'לפתות את בוראם', מהו הפיתוי שישראל מפתים את בוראם ומהו ה'אשרי העם' שבזה. ונבאר בדרך משל.

* 
כך נפרד האב הדגול המלך המהולל מבנו יחידו הנסיך, בדרכו לשליחות הגורלית. קדמה להחלטה הזו סדרת  -חה' 'כשתהיינה לך בשורות טובות תאותת לי ואבא בשמ

 התייעצויות ודיונים. הבעיה היתה גדולה ופיתרון אמתי לא נמצא זמן רב. 
המלך, איש הישר בעיניו יעשה. 'לא יתכן להשאיר את הדבר מה עושים עם אותו אזור נידח שכל אחד עושה בו כבתוך שלו, אין משמעות לחוקים, ואין ציות להוראות 

ן תחליף למלכות כך' הסכימו כולם, חייבים לשלוח אדם שתהיינה לו היכולות לרדת אל העם לשוחח עמם בשפתם, לאט לאט יַפּתֵח את השכלתם, ואת התובנה כי אי
 מסודרת בציות מוחלט לחוקי המלך.

אלא למנות את בנו אהובו כשליחו המיוחד שיעשה את העבודה כמו שצריך, הוא בחכמתו הרבה יידע לרדת אל העם ולהשכילם  המלך הבין עד מהרה כי אין לו ברירה
 בינה, ורק הוא יגרום שאוכל לבא לבקר באזור הזה בכבוד מלכים וכל העם יריע וישמח לקראתי.

הרעה בעיניו, אך עד מהרה הבין על נכון כי אין לו ברירה אלא לציית לרצון אביו ולקבל עליו  הבן יקיר קיבל את התפקיד בלב כבד מאוד, הוא ניסה אף לדחות את הגזירה
 את התפקיד האחראי והגורלי.

כל העת לשמוע את בדמעות ובהתרגשות נפרדו הבן מאביו, האב הדגיש בפני בנו את הביטחון כי הוא ודאי יצליח במשימתו, ואת הציפיה הדרוכה בו הוא יהא נתון 
ל לחצן זה ואבין כי ורה הטובה כי הנה הכל מוכן ומזומן לביאתו בכבוד מלכים אין קץ, לשם כך נתן בידו לחצן מיוחד באמרו 'כשתהיינה לך בשורות טובות, לחץ עהבש

 הכל מוכן ומזומן לבואי.
* 

עניינו מי הוא זה ואיזהו אשר לפתע צץ להם באמצע הדרך. כל לקבלת פנים שכזו הוא לא ציפה. נבערים מדעת ומכל תרבות היו אותם תושבי חבל ארץ זו, הם לא הת
להבנה, ואט אט אחד היה עסוק בהישרדותו האישית. בתחבולות שונות הוא הצליח ליצור קשר עם כמה מהילידים, הוא התחיל לומר בפניהם דברי חכמה ושכל קלים 

ונים וטובים יותר, להשכיל וללמוד את חוקי המלך החשובים לחיים תקינים וכו', לכאורה הוא הצליח לקבץ סביבו כמה מאנשי המקום שהתחילו להתעניין בחיים נכ
 התחיל הענין להצליח. 

ויים שהטיחו בפניו אולם ביום מן הימים התחיל הנסיך להרגיש כי כוחו הנפשי אוזל. המהפך שהחל לתת את אותותיו לטובה היה לצנינים בעיניהם, וההפרעות והגינ
החלישו אותו נפשית והוא נפל לעצבות ויאוש רח"ל, עד שלא היה מסוגל לדבר שוב דברי חכמה ודעת אפילו לאותם שכבר הצליח להגביהם מעט.  הגסים שבאזור,

נכשל כישלון  כי הנה המצב הלך והחמיר, הוא הפך עד מהרה לשחוק וללעג גם בעיני אותם שבעבר היו מקבלים ממנו חכמה, והדבר הגיע עד מצב של פיקוח נפש, בהבינו
 חרוץ בשליחותו, הדבר הוסיף לו צער על צערו עד שהרגיש כי הוא במצב של פיקוח נפש ממש.

ו טרם מילא את התפקיד 'אני חייב לפגוש את אבי במהירות' החליט בדעתו, 'אני חייב להשיח לפניו את צערי',  אולם אז הוא נזכר כי הפקודה היתה שלא ישוב אל אבי
 אין לי ברירה, אני חייב לפגוש בו טרם אמות כאן בארץ נכר, אזי אקרא לו עתה ע"י שאלחץ על לחצן הבשורה והוא יבא אלי מיד'. שהוטל עליו. 'אבל

* 
כשיתברר  הוא יכעס מאוד'ללחוץ או לא ללחוץ'? היד רעדה מפחד וחשש, 'האם יבין אותי או שמא יכעס עלי', 'אבל אין לי ברירה', 'אני חייב את זה בדחיפות', 'אבל 

 המצב הנכון', הוא לא ידע לשית עצה בנפשו, בסוף הוא לחץ, לחץ ופרץ בבכי מר. הוא הבין את ההשלכות של הלחיצה הזו.
* 

ן בר מצפה בכליובשורה טובה בבית המלוכה, הנה לאחר ציפיה דרוכה וארוכה התקבל סוף סוף האות המיוחל. המשימה הושלמה, כל העם היושב באזור ההוא בודאי כ
יעמדו בשתי שורות  עינים לבואו של המלך בכבודו ובעצמו, המלך עצמו בהתרגשות גואה. 'מן הסתם הוא ארגן את קבלת הפנים עבורי ברוב פאר והדר, התושבים כולם

 מרוב נחת. הוא צייר את המעמד בעיני רוחו העולצת  -ארוכות ותזמורת מיוחדת תלווה בתרועות את הסיור הרשמי המלכותי הראשון באזור' 
צליח. ההכנות לתהלוכה 'ידעתי כי הוא יצליח', הפטיר המלך באזני כל מי שרק רצה לשמוע, וחיוכו לא מש מפניו מרוב תענוג מבנו היקר שהצליח במקום שאף אחד לא ה

 הושלמו והמשלחת הרשמית יצאה לכיוון האזור.
* 

, הרוע וההזנחה, ניכרו מכל פינה באזור. 'בשביל מה הוא קרא לי' התחיל המלך להפך במחשבתו, החיוך התחיל לסור מפני המלך ככל שהתקרב לאותו אזור, הפראות
 שאין לתאר.'האם הוא כל כך מזלזל בכבודי, איה הוא בן סורר ומורה זה, מורד במלכות הוא, היכן הוא נמצא ונבא עמו חשבון', ויחר אף המלך באש להבה 

*    
מרכבת אביו בבכיות  ויהי כאשר הקריב יותר ויותר, יצא הבן לקראת אביו, וירא אביו בחרדה את פני בנו כשהן נפולות ממחלת המרה השחורה רח"ל, ויפול הבן לפני

 אמרו: נוראות וכאב אדיר שאין לתאר ולשער. בקול חנוק מדמעות ובשברי מילים שבקושי הצליח לבטא בשפתיו שפך את ליבו לפני המלך ב
שער, אולם מה יכולתי לעשות 'יודע אני אבי, אינני צריך לנחש את כעסך הנורא עלי, בטוח אני כי ציפיותיך מקריאתי אליך היו גבוהות כל כך, ועתה אכזבתך אין לתאר ול

א נא את חטאתי וקרבני אליך, חפץ אני להתחזק אבי היקר, הן לא היתה בידי כל ברירה אחרת אלא להזעיקך במהירות לבא אלי להצילני מרדת שחת לגמרי, ועתה ש
 בכוחות נפשי אשר הידלדלו במקום רחוק הזה, שאני בחיקך אבי אבי ואל תשיבני ריקם מלפניך'.

 ק.הדברים היוצאים מליבו הנשבר של בן המלך חדרו ללב האב ונפלו זה לתוך חיקו של זה בבכיה של קירוב ובדמעות של התחזקות וקירוב עצום וחז
* 

קרב את לב באי 'וביום שמחתכם ובמועדיכם ותקעתם בחצוצרות'. אבינו שבשמים שומע קול תרועה, קול תרועת בניו שנשלחו לארץ רחוקה לפרסם את שמו בעולם ול
ות שלי בעולם העשיה עולם לפני מי שאמר והיה העולם. ובקול התרועה העולה למעלה, שמחה גדולה ועצומה שוררת בכל העולמות, הנה הגיע עת קץ, עת ההתגל

 י, אין לתאר את השמחה שמתעוררת בשמי שמיא עת עולה מלמטה קול השופר. -השפל הזה, הנה קיימו בניי את רצוני והגיע העת לתקן עולם במלכות שד
ן העולם ולא פרסום שמו ליושבי תבל, אך אויה! השמחה נהפכת לתוגה, כל פמליא של מעלה יורדת אלינו בעת תקיעת השופר והנה אנו מתגלים במערומינו, לא תיקו

 הכל בגלות עצומה וחשכות נוראה, והשמחה ח"ו נהפכת להפך ממנה.
-'מן המצר קראתי י ואנו עומדים בשברון לבבנו ומכירים באמת הנוראה ההיא, אך אנו מתנפלים לפני רגלי אבינו שבשמים האב הרחמן בשאגה אדירה ובבכיות עצומות

משנו בכלי הניתן לנו ממך לקרא לך לספר על 'שמחתכם ובמועדיכם', אולם אנו מן המצר וכאב הלב, מתוך הנפש האטומה והרצוצה בלית ברירה ה', אכן קראנו לך, השת
שנו לעולם ו ואל תטקראנו לך להצילנו מן הנפילה הגמורה ולהעלותנו מרדת שחת ח"ו לגמרי בגלות הנוראה הזו. אנא אבינו, קרבינו אליך באהבה כלולה, אל תעזבנ

 ה'.-מעתה, שאינו בחיקך ו'ענני במרחב י
* 

ק מפני שאין לנו עצה 'אשרי העם יודעי תרועה, ואומרת הגמ' 'שיודעים לפתות את בוראם בתרועה', שצריכים לדעת שלא דיה התרועה לבדה, כי אין אנו ראויים לה, ר
 צרותנו שלא היתה לנו עצה אחרת ונאלצנו לקראותך אלינו'.אחרת, וצריכים לפתות את ה' בשעה שתוקעים, ראה ה' והביטה את גודל 

 ה, לא מתוך שמחה והתגלות אלוקנו שגילינו, רק מן המיצר, עננו אתה שנהיה למרחב, ואז כל נפש ישראל בהתקרב ה' אליה בתקיעות משגת קדושה-מן המצר קראתי י
ך הרחבה, ולגלות לנו ולכל העולם את קדושתו ית', ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו ושמחה, לב חדש ורוח חדש אתן בקרבכם שנוכל לעבוד את ה' בשמחה מתו

 אמן'. 
 

 


