
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"בגיליון  -שנה ב' 
 פרשת בא

 תשע"ז 

 
 )ירמיה ג כב( שובו בנים שובבים

להגביר את התגלותם מן שמיא הימים ימי השובבי"ם הקדושים, ימים שהדורות האחרונים זכו להו 
ליו אוגדלותם, ימים שמסוגלים לתשובה ולתיקון העבר לכל דרגותיו ולכל מקומות הנמוכים ביותר 

רור הקדוש להם זכו ישראל בימי עבודת הפרך במצרים דרך המכות יח הבוהגיע האדם, בכ
 המופלאות שביררו את הרע מתוכם עד צאתם לחרות עולם בפרשתנו פרשת בא. 

בהיות שהימים הקדושים הללו מכונים כימי ה'שובבי"ם', על שם פרשיות הקדושות הזמן גרמא 
המרמז לנו את  להתבונן ברמז הפסוק 'שובו בנים שובבים'המרומזות בראשי התיבות שלהן, ראוי 

 גדלות ונשגבות כח התשובה לדרגותיו השונות.
כי המושג לשוב בתשובה הינו מושג רחב ועמוק מיני ארץ וים, כל אחד לפום דרגה דיליה לפי עומק 

אולם, ניתן לחלק את הריחוק ועוצם כוחו ורצונו האמתי לשוב אליו יתברך בכל לב נפש ומאוד, 
 בעלי התשובה השבים בתשובה אליו ית' בשני חלקים. 

 אל הלב.ולשם משל לסבר את האוזן ולקרב את המושג 
ממקום גבוה, הרי הוא נופל בכוח רב כלפי מטה עד הגיעו אל הקרקע שמתחתיו.  כדורכשזורקים 

ומבקש להשיבו אליו בחזרה, ישנן שתי אפשרויות.  כדורוכשבאמצע נפילתו מתחרט הזורק את ה
עוד טרם שפגע החפץ בארץ עומד אדם ומקבל אותו לידיו ובאחת משנה את שהאפשרות האחת, 

יפול עד סופו, וכשמגיע במכה חזקה הואהנפילה לזריקה כלפי מעלה, ואפשרות שניה היא, שהכיוון 
לארץ הרי הוא נזרק כלפי מעלה מעוצמת הנפילה ואז ניתן גם לתפסו ולהמשיך את הזריקה כלפי 

 מעלה.
כי בכדי , אופן הראשוןברור הוא שהאופן הפחות מצוי והזקוק ליותר מיומנות ומומחיות הוא ה

 ת כיוון באמצע נפילה כלפי מעלה זה דבר שכלל לא פשוט. רק יחידים יצליחו לבצע כזאת.לשנו
, שרק לאחר רוב המקרים, היא הצורה שתתקיים בוהדרך היותר מצויה ונזקקת פחות למיומנות

שיפול לגמרי ישתנה הכיוון כלפי מעלה מחוסר מקום להמשיך את כוח הנפילה כלפי מטה אזי הוא 
 ה.נזרק כלפי מעל

כך הוא ענין התשובה. האדם שמטה רגלו ונפל ברשת היצר הרי הוא נופל מטה טמה, וצריך 
להפסיק את הנפילה באמצעה עוד טרם הגיע אל התחתית לגמרי, וכשמצליח לעצור בעד הנפילה 
אזי תשובתו תשובה מעולה וחשובה מאין כמותה, זוהי 'תשובת היחיד', יחידים כמותו מצליחים 

 ילה ואת עוצמת הנפילה להפוך לכוח עוצמתי של עליה. לעצור את הנפ
אולם ברוב במקרים האדם מתעורר לתשובה כאשר הוא כבר קיבל את המכה החזקה והוא נופל 
למקום העמוק ביותר בדרגתו. תחושת האפסיות והכישלון שחווה האדם כשהוא מגיע לתחתית 

דוחפת אותו לשוב, דוחפת אותו  הרי אין לתאר ולשער אותה, באופן כזה עוצמת המכה בעצמה
כלפי מעלה, הנפילה כה כואבת, ולרדת יותר כבר אי אפשר, אזי המשך הכוח הפועל בו היא הנסיקה 
כלפי מעלה. תשובה זו הרי היא תשובה של רבים, כי רבים לא מצליחים לתפוס את עצמם עד 

 חלט.ל סוף העולם ושל כישלון מושמגיעים לתחושה קשה ונוראה זו, תחושה ש
כשמגיע האדם למצב זה, למרות שהיא לא הדרגה הגבוה שלו בתשובה, כי הרי היה עדיף שיתעורר 
לתשובה עוד טרם נפל עד מטה מטה לגמרי, אולם כשכבר הגיע האדם למצב זה, הרי היא לו 
הזדמנות גדולה מאוד להגיע לדרגות גבוהות מאוד,  כי כאשר יעצים את תחושת הצער על מצבו 

אליו, הוא יתעורר על עצמו ברחמים מרובים עד שמצב זה יתן לו את הדרבון והכוח להגיע שהגיע 
לדרגות עליונות מאוד, כי אם הוא לא יעצים את תחושה זו, ויסתפק באנחה קלה על מצבו הוא 
בסיכון גבוה להתפס לאדישות ולייאוש כללי במחשבה מרפה ודוחה באמירה של: 'ומה אני, האם 

הגיע אי פעם לחיזוק ולקרבת ה' אחרי המכה האנושה שקיבלתי בעוצם הנפילה'. אפשר לי עוד ל
ורק כאשר יעצים את תחושת המכה, ואת כוח הנפילה ינצל להתחזק בשמחה, באמרו: 'הנה הגעתי 
אל התחתית ומכאן ואילך אני שב אל מקומי הראוי ל בתוך שמחה וחיזוק בהשי"ת', אזי מדרגה זו 

 דולות ורמות.אדרבה תעלהו למעלות ג
וזה רמז הנביא לישראל 'שובו בנים שובבים' דיבר אלנו בלשון רבים, בנים שובבים, לומר, כי אף אם 
אנו לא זכינו לתשובה בדרגת 'תשובת היחיד' התשובה המיוחדת ליחידים לשוב באמצע הנפילה, 

ת שלא עצרתם באמצע הנפילה, עשו את המוטל עליכם להעצים א –הרבים  –לפחות אתם 
את תחושת הריחוק ובתשובת הרבים שכבר מכריחה אותנו לשוב, המכה תחושת ה'שובבים' 

כואבת מאוד וזה בעצמו דוחה אותנו כלפי מעלה, נצלו את ההזדמנות ושובו. ובפרשיות הללו 
הדברים מקבלים אור חדש וחזק, בפרשיות של 'הללו והללו' ובמצב של 'גוי מקרב גוי' הוציאנו 

 )עפ"י דרך המלך לראש השנה יום ב' תרצ"ה(                      שובו בנים שובבים. מעבדות לחרות. 

 

 

 

 הנה ליל השימורים בא
אור שיעבוד מצרים שמתאר רביו יבגיליון שעבר הבאנו את ת

כשרות עבור המפקפק בתועלת העצומה שיש ל'מחשבה 
והעצמת  ' בלשון העם, דמיון המודרך'קרי, ה –החזקה' 

 -נו תגילוי הרגשות, שהיא שיא שאיפהמחשבות שמביאות ל
להרגיש את קרבת ה' אלנו ואנו אליו. ורבינו נטל שתי דוגמאות, 
את סיפור יציאת מצרים ואת העצה של 'יזכיר לו יום המיתה' 
שנתנו לנו חז"ל נגד יצר הרע, הוא מרחיב ומעצים אותן, תאור 

ח ההיסוס והפקפוק חי וממשי, ובסיומו הוא מסכם שבטו
בנחיצות ותועלת הרחבת המחשבה פגה בראותנו את התועלת 

 העצומה שקיבלנו כשקראנו בנשימה עצורה את התיאור החי.
בשבוע שעבר העתקנו מקצת מן התיאורים על השעבוד ועל 
הגעת זמן בשורת הגאולה, ולבקשת קוראים נעתיק השבוע 

חפש את משה פרעה לחלק מן התיאור על ליל השימורים בבא 
  ואהרן. וזלה"ק:

והנה ליל שימורים בא. הן עודם במצרים, אבל לא עבדים ולא 
שברי רוח, את פסחיהם אוכלים, נעליהם ברגליהם ומקלותם 
בידיהם הכן להיגאל, וכבר אומרים הלל שירות ותשבחות למי 
שכבר עשה את כל הניסים האלה, מי פילל כזאת מי האמין 

ישראל השירה והזמרה מתפרצת,  לשמועתנו. ומכל חלונות
 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו.

ופתאום, והנה קול מר מרעיש תחת חלוני ישראל, מי כאן 
משה, מי כאן אהרון, צאו! צאו! הילדים נתפחדו מתחילה 
ובקול רעדה שאלו את הוריהם, אבי, אמי, האם שוב הנוגש 

אהרון כבר הרשע קורא שתצאו לעבודה, הלא רבנו משה ואחיו 
 הבטיחונו שבליל זה אנחנו נגאלים.

אל תראו ילדים, אל תפחדו, השיבו להם הוריהם. לא הנוגש 
קורא רק פרעה עם שריו אשר מאימתם כל הארץ פחדה 
ובקריצת עיניו נהרות דם ישראל שפך. מרוב צרותיהם יסבבו 
עתה על פתחי ישראל לבקש את משה ואהרן ואותנו כולנו 

ראו נא את  ה רק מיד נצא. ראו נא ילדישנרחם ולא נתמהמ
 מעשה ה' כי רב הוא.

אי אפשר להם להילדים להתאפק יותר, הם קופצים 
ממקומותיהם מרקדים ומרננים בקולותיהם הזכים, והוריהם 

אין כמוך  עוזרים להם  ומכים כף אל כף, ברוך הוא וברוך שמו
 באלקים ה' ואין כמעשיך ...
ישראל יוצאים ממצרים, לא הליכה ומתוך שירה וזמרה כזו בני 

ממצרים רק רקידה משם היתה, לפניהם ה' אלקי השמים 
, ומשה רבנו ואהרן והארץ אלקי ישראל הולך בעמוד אש וענן

הכהן וזקניהם לשבטיהם עמהם ופסוקי ההל, בצאת ישראל 
ממצרים, הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה, הודו לה' כי טוב 

רקיע כאילו מתרוממת לקולם, מרעישים את העולם, וכיפת ה
ואומות העולם שואלים 'מי זאת עולה מן המדבר', אין כי אם 

 מלאכי אלקים.
לא מלאכי שמים הם רק שרפי אל אשר בארץ, בני ישראל, בני 
ה' המה. כשרבו צרותיהם והושחר משחור תארם גם שמם 
ועצמותם כסו ונסתרו, ועתה כשהושיע ה' אותם אז שם ה' וגם 

ו ויכירו וידעו כל יושבי תבל שה' אלקנו ה' אחד שמם הופיע
  - - -ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 

 
 
 
 

 

לא די שנעשה לה לעצמה אור, אלא אף  –היא עצם חשוך, וע"י התקרבותה נגד אור השמש  –בני ישראל מונין ללבנה, מהי הלבנה בעצמה 
להפוך מחשוכא לנהורא וטעמא מרירא למתיקא, ולא להאיר לעצמו בלבד  –לאחרים מאיר העצם החשוך הזה. וזהו דרך האיש הישראלי 

ות נמצא, אלא אלא אף לזולתו. והישראלי אינו צריך להפריש את החושך ולאמור הלא חושך הוא וא"א שישכון בו אור, כי ח"ו אין שני רשוי
 )דרך המלך לפרשת החודש תרפ"ה(                              יידע שאף החושך השי"ת ברא.                                                                                                    

 



 

 

 

 

 פרק סו

 מבעד למסך
בעליצות אולם הכינוסים מלא מפה לפה, ילדי ישראל החביבים ממלאים אותו 

שתיערך הערב כאן באולם  החגיגית, מצפים בדריכות ובמתח להצגה הגדול

משמרת הקודש 'המתמלא והולך עד אפס מקום. ההצגה קיבלה כמובן את אישור 

והובטח כמובן כי הוא 'געשפילט דארעך היימישע חסידישע יונגעלייט',  ',והחינוך

 )המציגים הם אברכים חסידיים שורשיים(.

לפני ההצגה כבר נדחסו כולם לתפוס את מקומותיהם למרות שכל  שעה ארוכה

אחד מקומו מסומן מראש, אולם אין לדון את אותם המתרגשים שכן לאו בכל יום 

 מתרחשת הצגה שכזו.

הזמן התארך לילדי החמד שכבר התחילו להשתעמם על מקומותיהם, והביטו לכל 

האולם רחב הידים, והוא עבר, כשמולם ניצבת הבמה הענקית שאורכה לרוחב כל 

 מכוסה כמובן במסך אדיר ממדים שמסתיר את כל מה שנעשה מאחוריו.

הציע בשובבות אחד הילדים לשכנו  -הבה נלך לראות מה שנעשה מאחורי המסך 

היושב לצידו, אף הוא משועמם כמותו פחות או יותר, הצעה שהתקבלה על ידו, 

ציץ מה שקורה מאחוריה, הם יחדיו הם פנו לעבר הבמה מנסים לפלס דרך לה

התקרבו צעד אחר צעד בכדי לא לעורר מהומה ולא ליפול לידי אנשי הביטחון 

ששמרו היטב על הסדר ולבל יהין אי מי להתקרב, הם הגיעו לשולי המסך, הזיזו 

כיון שהם  ,אותו מעט ורגע אחד הספיקו לראות את הנעשה שם, אך לא יותר מכך

ם שבישו להרחיקם מן האולם בעקבות הפרת הסדר נפלו כפרי בשל לידי האחראי

הציבורי אך לבסוף נכמרו רחמיהם והם השאירו אותם באולם בחזרה 

 למקומותיהם.

הרגע הקט הזה הספיק להם לראות את הנעשה מאחורי המסך. אין צורך ביותר 

משבריר שניה של ראיה, כשעתה לאחר מכן עד תחילתה של ההצגה הם יכלו 

ת מה הם הולכים, ובאיזה נושא תתמקד המערכה הראשונה, לתאר לעצמם לקרא

הם הרחיבו את הראיה הקטנה לכדי סיפור מרתק שהם תיארו לעצמם, לכדי 

מחזה שלם שהם ציירו לעצמם על בסיס הראיה, הם נהנו מעצמם ואפילו הצליחו 

להתרגש מהמחזה שהם בנו לעצמם עוד טרם נפתח המסך והמחזה עצמו עדיין 

 לא התחיל.

* 

התפילה מתחילה. המתפלל עומד על מקומו ומנסה להרגיש את קרבת ה' 

ואהבתו, הוא רוצה לגלות את נפשו ולעוררה להרגיש את נועם התפילה ובא 

להתלהבות אמתית, אולם ליבו בל עמו, הוא לא מצליח להגביה את עצמו מן 

בין  המקום בו הוא נמצא. הוא הרי קשור ומסובך בעולם הגשם, ויש מסך שמבדיל

עולם הגשם לעולם הרוחני, צריך למצוא את הדרך לחדור מבעד למסך, לעבור 

 לעולם הרוחני שם הוא התענוג האמתי וההנאה השלמה הרוחנית.

הדרך היא 'להציץ' ולו לרגע קט אל מעבר למסך המבדיל, ללמוד ולמצוא את 

התיאור המתאר מה נעשה מעבר לתכלת השמים בשבעת הרקיעים ומעליהם, 

מין באמונת אומן שכך בדיוק נעשה שם, ובכח הציור אשר יפתח וירחיב ידמה להא

בדעתו ויצייר במחשבתו את הנעשה שם, ובכח זה הוא יגיע באמת אל מעבר 

למסך עוד כשהוא כאן בעולם התחתון, עוד כשהוא יושב על מקומו מעבר האחד 

כינה ונפשו של המסך הוא נמצא באמת ע"י מחשבתו בעולם העליון נהנה מזיו הש

 משתפכת לפני אביה אוהבה. והניא בעותא.

 

 

 

 

 

 מכתב - 'יעידו נא המשטינים' בעקבות

 לכבוד הרה"ג דוד משה הרשקוביץ שליט"א
  עורך הגליון המתוק והחשוב 'דרך המחשבה'

 שלום וברכה.
ליונות הנפלאים יבברכת תודה והכרת הטוב על הג

שאני זוכה לקבל מכם יחד עם עוד מאות ויותר 
קוראים נאמנים בכל שבוע, יישר כוחכם וזכות רבינו 
הק' מפיאסעצנא זיע"א ודאי תעמוד לכם ולזרעכם 

 לטובה בכל העניינים. 
ברצוני לשתף אתכם, ובאם יתפרסם המכתב בטוחני 

הקוראים, בתועלת העצומה  שיהא לתועלת גם לשאר
"א שבאה לידי מכוח המדור 'מחשבות חרוץ' בגליון ע

רגשות העצומות לפרשת וארא ש"ז. המדור עסק בה
והעליונות שמעורר רבינו לאחר העבודות הק' של אחר 
הימים נוראים וימי השמחה, ואתם בטו"ט העברתם 

דול ונעלה ימי השובבי"ם את הדברים לזמנינו הג
אני הקטן מבקש לספר על התועלת שבא הקדושים. ו

לידי אחר שקראתי את הדברים והתפעלתי מהם 
 ביותר.

מן השמים זיכוני להיות מרביץ תורה באחת הישיבות, 
ואף בישיבה שאני ספון זכינו להתעוררות עצומה כפי 
 שכתבתם על הישיבה הק' בה אתם מרביצים תורת ה'. 

התלמידים, תלמיד היום )יום ב' בא( ניגש אלי אחד מן 
אשר ידעתי בו כי הוא כבר אחר לפחות שלש שעות 
רצופות של לימוד והוא מרמז לי באצבעותיו ובהבעות 
פניו כי נגמרו לו הכוחות והחשק להמשיך ללמוד פרח 

 ממנו.
 ביקש בעיניו הטהורות. –'מה אני עושה'? הב לי עצה 

ואני, אילו היה תחת ידי המתכון להגברת החשק 
ן הסתם הייתי משתמש בו לטובת נשמתי... לתורה מ

עתי כבר דאולם אז עלה לנגד עיני המאמר שלכם, וי
מה אני אומר לו. ראשית, בררתי כי הוא ישן די בס"ד 

, כראויהצורך ואף הזין את גופו במאכל ומשתה 
 ומשנעניתי בחיוב, אמרתי לו הבה נעשה עכשיו תרגיל.

א של אור המצב כעת בפמלייסיתי את כוחי בתינ
מעלה, כשמלאכים ושרפים והאבות הק' עומדים 
בישיבה של מעלה, והם מביטים אלינו כאן להיכל 
הישיבה ורואים ומשתוממים על המראה הגדול הזה, 
הם מביטים על ההתגברויות הקטנות והגדולות 
שצעירי צאן קדשים מוסרים את כל עצמם להשי"ת, 

את  מתגברים על שיחה בטלה הנעימה כל כך, ומנסים
כוחם בהבנת עוד סוגיא ועוד סיכום של מהלך ברש"י 

וקוב"ה קורא למשטינים שיבואו לפניו, הם ותוס', 
באים לפניו בפנים נפולות ובכנפים מרוטות, כולם בעלי 

ה נושמים את נשימתם האחרונה, וקוב" מומים ובקושי
שואלם כיצד עלתה לכם כך, הרי בריאים וחזקים 

והם מצביעים על בחור , הייתם עד לפני שעות מספר
תי באצבעי על יהרא –אחד, ואותו אחד זה אתה 

התלמיד שעומד לידי ועיניו מתחילות להתנוצץ 
בדמעות של התרגשות, 'הוא', 'הוא הרג אותנו', הוא 
לא מוכן להפסיק את הלימוד שלו, אז גרמנו לו לאבד 
את החשק בתקוה שהוא יפסיק את לימודו ואנחנו 

ם הוא ממשיך ללמוד אנחנו כלים לפחות נינצל, כי א
 לגמרי, לזה לא נוכל להסכים... 

אני חושב שהדיבורים הועילו, את זה נראה בהמשך 
 השבוע, עכ"פ יישר כוחכם על כך. 

 יה"ר שיפוצו מעיינותיכם חוצה     ז.ל. ווייס

 ליון יו"ל ע"י יהג

 250-260-5435קרעטשניף, רחובות  קריתדוד משה הרשקוביץ  הר"ר

  dmh@okmail.co.il  לרשימת התפוצהלתרומות והנצחות ולהצטרפות 

 גליון זה נתרם ע"י
 הי"ו אפרים פישל ויזלהר"ר

 לע"נזקינו

 גיליון זה נדבת 

הי"ואליהו י. טייטלבוים "ר הר  

הנולד לו למזל טובנכדו  לזכות  
הי"וישראל דוד הלפרט בן לחתנו הרב   

 יזכו לרוות נחת מכל צאצאיהם 
 מתוך נחת והרחבה

 
 


