
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 "בגיליון נ -שנה א' 
 פרשת ראה

 תשע"ו

 
באים לקראתנו לשלום. הסליחות הברוב רחמי השי"ת הננו בפתחם של ימי הרחמים ו

מאמריו אמר אחד מבמדור זה מלהביא  משב"ק זובעזר השי"ת וברוב חמלתו נשתדל 
, מענייני עבודת )תרצ"א( הנשגבים של רבה"ק זיע"א ב'דרך המלך' על ראש השנה

מאמר שיתפרס על פני חודש אלול כולו, הימים הקדושים הללו הלכה למעשה, 
 ויה"ר שאימא מילתא דמתקבלא (כל פרק יעמוד גם בזכות עצמו,בל"נ ובס"ד כאשר )

 ה.-שה רשפי אש שלהבתיבבי מדרשא ולא אכשל בהבנת והבאת תורתו הקדו
 
*** 

 

ה, קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתי -ה ענני במרחב י-מן המצר קראתי י
 )פסוקי קר"ע שט"ן שלפני תקיעת שופר(.

ויש לומר שהבקשות שבפסוק זה הינן בקשות הנובעות מלב עמוק של כלל ישראל 
עזר וסיוע בעבודה קדושה זו.  ומבקשים מהשי"ת ,תשובהף זמן ההעומדים בעת תוק

 ,ונקדים לבאר פסוק 'השיבנו ה' אליך ונשובה'. וידוע שטענת הבורא ית"ש לישראל היא
'שובו אלי ואשובה אליכם', והאם טענה זו אינה צודקת לכאורה, אנחנו התרחקנו מתוך 

 בחירה רעה מאת הבורא, אזי עלנו גם לשוב אליו ית', ומה ההצדקה לבקשה 'השיבנו ה'
 אליך ונשובה'.

 אולם י"ל כי יסוד גדול בעבודת ה' בכלל ובעבודת התשובה בפרט שנינו כאן.
מלחמת היצר נמשלת בכל ספרי היראה והחסידות לשני אויבים הנלחמים זה בזה. יצר 

והיצר  ,הטוב מנסה את כוחו בהכרעת הרע למען לא יפריע את האדם מעבודת בוראו
ועושה  ,חמה שבידו למנוע את האדם מעבודת בוראוהרע כנגדו נלחם בכל טכסיסי המל

יודע יצר הרע שאם יצליח האדם  כל תצדקי שבעולם לגרום לו לבחור ברע ולא בטוב.
שהוא לא יצליח לפתותו  ,תענוגו יהיה גדול כל כך ,להגיע לידי עבודה אמתית להשי"ת

מעדנים  לכל דבר אחר שמדמה בהנאתו לתורה ומצוות, ולכן מעמיד בפניו כל מיני
ותענוגות מזויפים ודמיוניים, בטענה שאם יצליח ליהנות מהם הנאתו תהא מושלמת 
ואושר גדול ימלא אותו, ומכיון שהנאות זמינות באמתחתו לרוב מצליח הוא הרבה 

 פעמים לפתות את האדם להימנע מבחירה בטוב אמתי ותחתיו לבחור בטוב מזויף,
 ה הק' קוראת לו רע. לבחור במה שהתור קת יותר,ובהגדרה מדוי

ואם במלחמה עסקינן אזי במלחמה כמו במלחמה ישנן טכסיסי מלחמה שיכולים 
להכריע את הקרב עוד טרם החל. כאשר יפתיע הצד האחד את הצד השני בעודו לא 
מוכן אלי קרב, בעודו מהסס אם כוונת מלחמה יש כאן או לא, חולשה זו הרי היא ניצחון 

 וכרע ללא קרב. ודאי כשהצד הבלתי מוכן מ
צריך להשתמש בטכסיס זה של הפתעה  בענייני עבודת ה' ובמלחמת היצרולכן גם 

להנאה אמתית בעבודת ה',  ועליונות, כי אם כל מהותו של היצר היא שלא יגיע האדם
אזי עוד טרם מגיע היצר ופורס לפניו את אמתחתו כרוכל למכור לו הנאות מזדמנות 

בעבודת ה', יצליח ליהנות הנאה שיש בה ה מעלות רמות ומחוכמות, יפתיע אותו ויעל
הנאות מזויפות ימצא את המלחמה  ממש, וממילא כאשר יבא יצר הרע וינסה למכור לו

והיא נוצחה מלכתחילה. ומושג זה נקרא מעתה 'ביטול היצר', כלומר ביטול מעיקרא 
 ללא מלחמה כלל. 

'תפארת ישראל', ובמלחמה שבינו לבין דה נשגבה זו גילה לנו יעקב אבינו הנקרא ועב
עשיו אחיו בבואו לקראתו, כתיב שם 'והוא עבר לפניהם', כלומר הוא לימד את בניו 

היינו ה'תפארת ישראל', היופי וההנאות הקדים את עשיו אחיו, וכך ביטל את  -שהוא 
ד לעשות לו כלום. כאן לימד יעקב את בניו כיצהיה ל וכוחו עד שכשהגיע אליו לא יכ

ובעזהשי"ת בשבוע הבא נמשיך את המהלך   המלחמה.ל'בטל' את היצר עוד קודם 
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 ראיה ראויה

רד פיונה איננה דבר נלכבר ביררנו כי נבואה וראיה ע
מישראל אם אינו נביא הרי הוא בן מאיתנו. כל אחד 

 אצל אב עם ענין הנבואה.יש לו שייכות כבן  -ביא נ
ובכל פעם שאנו חוזרים ומשננים את המושג הלזה 
רואים אנו בעיני רוחנו את הקורא הממוצע מביט על 

ויתכן  ,מילים אלו ונד בראשו במעין ביטול או זלזול
שאף שניהם יחד. באמרו לעצמו, דברים הללו 
שנאמרים עלי ספר אין הם תואמים למציאות נראית 

הסובבים אותי,  תלעיני בשר, אם אינני יודע מה בליבו
אולם את המתרחש בתוך ליבי הריני יודע גם יודע, ולב 
יודע מרת נפשו באיזה מצב הוא נמצא, וכי יתכן 

רואה, מראה נבואה  ה אתהכ  שיאמרו לי ראייה ז  
אמתית נגלית אליך, אתה מסתכל על דבר גשמי 

ואת  אינך רואה גשמיות אלא רוחניות זךובאמת 
ה'אתה מלך העולם' אתה רואה. דיבורים בעלמא 

 שאינן מגובים במציאות.
ואף אנו בשמענו דיבורים אלו אנו מבינים היטב לליבו, 

 בריו נאמרים באמתאנו מבינים ומאמינים לו כי ד
וצדק ובתום ויושר, כך הוא מרגיש וכך הוא מאמין, 

 חוק ומנותק מכל דיבור בסגנון שכזההוא מרגיש ר
 המעמיד הרבה יותר גבוהה ממה שהוא.

ובכל זאת אין בכך כל סתירה לאמת האמתית. 
המציאות היא שכל איש מישראל מורכב בחלק נשמה 
שהיא כביכול חלק אלק ממעל ממש, היא ראויה לקבל 

והיא מן העליונים,  והיא יכולה להראות בכל  נבואה
אשר  חמשה תנאיםאיש ישראל אם יעמוד בלפחות 

ב'תוכן  'רבנו מקדימם בתחילת 'בני מחשבה טובה
כאחד הראוי לקנות תורה מספר )אות ד'( החבורה' 

קש רבינו יקדוש זה ולהיות חבר בחבורת הקודש שב
 לבסס ולהעמיד בכל אתר ואתר.

גיש באמת שברון לב וכאב על רשי - התנאי הראשון
מצבו. הרבה אנשים 'יודעים' שהם רחוקים מן 

אולם אין  ,הקדושה הם יודעים בידיעה ברורה ונכונה
זה נוגע להם בעצמם, ידיעה זו אינה משנה את 
המציאות ואיננה מקדמת את האדם אפילו פסיעה 
אחת. אדם כזה באמת אי אפשר לדבר עימו על 
דברים נשגבים, אולם אדם אשר כואב לו באמת על 

פעמים שהוא גם מוריד דמעה על כך, אדם כזה ומצבו, 
ל הדברים לא מופקע מכ גם אם הוא באמת רחוק הוא

 ם דיברנו.הנשגבים אות
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רק התלהבות מתוך הסתכלות בהוד של מעלה שנפשו  האיש ישראל שהרגיש פעם ושתים בערבות התורה ותפילה מתוך התלהבות, לא התלהבות מדומה,
פילה כעין מרגשת, אז כשמגיע לפעמים לנפילה, יכאב לו ורואה את עצמו כמושלך וכמרוחק ואת התפילה כתפילה פסולה ח"ו ... ומגודל התמרמרותו וכאבו ת

לשום דבר רוצה אני עתה, רק אותך רוצה אני, נפשי תפתח ותסתכל  , לא'רבש"ע רוצה אני עתה לבכות לפניך, לא לשם תפילה לצרכי זאת מעיו וקרביו יהמו:
 ()דרך המלך ראש השנה ליל ב' תרצ"א... רחם נא ה' ושבור את האבן אשר על ליבי הסר את המחצלת של קנים שקוברת את נפשי...     בהודך והדרך

 



 

 

 

 

 פרק מ"ח

 (2תורה עם דרך ארץ )
כצפוי עורר המאמר הקודם תגובות רבות ומגוונות. המאמר עסק בענין 'תורה עם 

' הנצרכת לזה לעמוד מול המתקפות של אנשים דרך ארץ' וה'עזות דקדושה

המבקשים להעזיב את צעירי עמך בית ישראל משולחן הלימודים אל עבר 

 הרדיפה אחר הפרנסה וה'התקדמות' ב'עולם הזה'.

א נגד הממיתים עצמם באוהלה של תורה ואינם וכתבנו שהללו טוענים טענת שו

הללו לא עם דרך ארץ', שמר חז"ל 'טוב תורה מכח מא , וטענתםרוכשים מקצוע

 מקיימים זאת הלכה למעשה. 

רבים טענו מדוע אנחנו דוחים את הטענה בקש בזמן שהדברים צריכים באמת 

 ביאור, שהרי לא תרצנו תרוץ נאות על הקושיא.

* 

הטענה של 'טוב תורה עם דרך ארץ' נכונה היא עד מאוד. צריך לשלב תורה עם 

הל בית יהודי ובעל צאצאים רכים דאגה לפרנסה בהרחבה ובנחת בכדי לנ

נו במאמרנו הקודם שבעת לזה ממון רב ועצום. ולכן אף ציי ומתבגרים. דרוש

שנצרך האדם כבר למעות אלו ואין ביכולת להמשיך בדרכו הקדושה של ההתמדה 

וככל שיורהו יעשה. הדברים והשקיעות בתורה בלבד צריך להתייעץ עם רבו 

מסגרת של גם כשיצא מן ההכוונה היא ש -רץ' 'טוב תורה עם דרך א -ברורים 

בלתי סור מן הדרך והמצוה התורה אל ה'דרך ארץ' ימשיך בדרך התורה והיראה ל

 ימין ושמאל.

ולא כל שכן  שכבר מגיל הנערותאולם ה'עזות דקדושה' נצרכת לאלו הטוענים 

צריך לדאוג ולקנות לעצמו  כבר אזכשמתחילים לדבר בו נכבדות להעמיד ביתו 

להיות מומחה בתחומו ולהיות בעל  בבא היוםמקצוע ולימודים אשר יעזרו לו 

אמצעים רבים ככל האפשר, כי 'צריך לדאוג לעתיד', להם הטענה, איך אתם רוצים 

לדאוג לעתידו הגשמי על חשבון עתידו הרוחני, הרי ברור שבשעה שמכניס את 

ו פנוי לעמול ראשו לעבר המקצוע שעתיד כביכול לפרנסו כבר לא יהא ראש

בתורה כדבעי. האם ניתן לנער בשנותיו העיקריות בו הוא מעמיד את עצמו 

לעתיד, לשרוף את התכלית עבורו בא לעולם בעבור קיום ה'אמצעי' שנועד לעזור 

לו לקיים את העיקר. לזאת צריך 'עזות דקדושה' לעמוד בכל התוקף על דרך 

 ה'.האמת להדוף כל ניסיון שכזה לחדור לבתי יראי 

והטענה בדבר ה'עתיד' שצריך לדאוג עבורו, הרי אין שאלה שאיננה במקומה יותר 

מזו, כי הרי רואים אנו בעליל שפעמים דוקא החכמים שרכשו מקצוע נכבד 

ומלאכה שאמורה לפרנסם בכבוד וברווח איננה עולה יפה והמה מובטלים ומגיעים 

ודות של רכישת לפעמים לפת לחם רח"ל. ומאידך, רבים מאותם שאין תע

המקצוע מעטרות את קיר המשרד שלהם, ומ"מ מוצאים פרנסה ברווח, אין זה כי 

אם יד ה' המנווטת את האדם למצא את פרנסתו מתחת ידו הרחבה והמלאה, ולמי 

יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממנו שהשקיע את כולו לקנות קנייני נצח בתורתו 

לצאת לעסוק בגשמיותו של העולם הקדושה. וממילא כל זמן שאיננו מחוייב 

 יתרחק מכך ככל שיוכל.

ם הזה ול הגהנשש באהטהורה  נשמתי תשרוף אלהאם תרצו לרצוח גם אותי '

 ,אשמע לכם לא ,צואה רותחת זו לשורה יונה זכה בי חהשליך את גופי אפרולו

קי בה נמצא ובשתי לפר התורה אשר אסב אני זאוח ,בה לכםום אופן לא אובש

לשונו  - וש'א אפרלוכל עוד נשמתי בי ממנה  ,ולביכהכ ק אני בה אתובח זרועותי

 הנחרצת והתקיפה של ה'חובת התלמידים' לקראת סוף פרק ז'.

 

 
 

 משהו חריף
עדים אנו לחיבוטי נפש ערים במיוחד של רבנו 

וזירוז' בחרטו על גיליון את המחשבות בעל ה'צו 
וההרהורים בעד ונגד הפעולה המיוחדת 
שהחליט לבצע לכבוד התורה. ונזכיר בקצרה 
את הנכתב בשבוע שעבר, שבעת 'חינוך ספר 
התורה' החליט רבינו זיע"א כי למען ייחרת 
מעמד קודש זה בנפשו ויעוררו לאורך זמן 
לאהבת ה' ולדבקה בו, צריך לבצע פעולה 
'חריפה', פעולה מיוחדת וקיצונית במיוחד בכדי 

 שתשפיע עליו.
גלגול ' -הפעולה שנבחרה היתה 'התהפכות' 

 .לפני התורה -' ראש
רבינו מעיד כי מאז שהחליט לבצע פעולה זו, 
וזה היה עוד זמן ניכר לפני המעמד הנשגב, בכל 
פעם שעבר ליד המקום בו הוא החליט שיבצע 

גואה עד למאוד  פעולה זו היתה התרגשותו
וגילוי הנפש שכל כך עמל עליו רבינו בכל דרך 
עבודתו ותורתו זכה לה במצב גבוה מאוד. 

ולמה זה רחפו כ"כ עצמותי 'וכלשונו הקדוש: 
מאז את המקום אשר בו ארקוד י כשראית

 .'כל גופי נזדעזעותהפך וא
אז התחילה המלחמה. המחשבה הנגדית אבל 

מה  ,למנות ביבי השטן  ויגע': עלתה במוחו
 ומה איכפת ,העבודה הזאת לך מה טעם יש בה

ואפשר יזיק  ,להקב"ה אם תתהפך או לא היל
לא תראה בזה  והאם ,לבריאותך ולמיחושיך

 .'לשוטה ולמשוגע בעיני כל
נתמקד בטענות הרבות שהשמיע השטן באזני 
רבינו כשהוא יורה בכמה חזיתות בו זמנית בכדי 
למנוע אותו מלעשות את המעשה החריף שכל 

 בער בעצמותיו לעשות לכבוד הבורא ית"ש. 
ביטול המעשה. אין שום  -הטענה הראשונה 

ממשות וחשיבות במעשה שאתה עומד לבצע. 
לא כתוב בשום מקום שפעולת התהפכות יש 

להקב"ה אם בה כבוד התורה, וא"כ מה אכפת לו 
חבל על המאמץ. טענה תתהפך או לא. 

עוצמתית לכשעצמה שיש בה בכדי להרפות 
 את ידיו.

אך עוד טענות טען השטן בשיח הפנימי במוחו 
שמירת הגוף  -הטענה השניה  ינו זיע"א.של רב

הי מצוה חשובה וההתהפכות יכולה להזיק לך, 
אתה אדם לא בריא ועפ"י התורה אסור לך 

 לבצע את המעשה הבלתי שגרתי הזה.
ומה עם  -טענת המחץ  -והטענה השלישית 

האם  ,בקהילתך כבוד התורה אתה הרי מנהיג
 מותר לך עפ"י תורה לזלזל בעצמך כל כך.

מרתק ללמוד כיצד התמודד רבינו זיע"א עם 
 טענות קשות אלו. בס"ד בשבוע הבא.

  .()צו וזירוז כז

 הגליון יו"ל ע"י

5021227250  הר"ר דוד משה הרשקוביץ  

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


