
רגילה  האדם  שמחשבת  לכך  נאה  משל  הבטחנו 
יכולת  מבלתי  ורוחניות  גבוהות  מחשבות  לחשוב 
להפרידה מן הנמיכיות הגשמית אשר המוח רגיל 
לחשוב ולהתבונן בכל מחשבה שהיא במשך היום. 

עני מרוד היה בעריל. לא היתה לו דרך לפרנס את 
ידי  על  אלא  לחם  לפת  המשוועים  וצאצאיו  ביתו 
לקבץ  היד  פשיטת  דהיינו  קשה,  כפיים’  ‘מלאכת 
מעולם  הצטרפה  שלא  לפרוטה  פרוטה  נדבות 
ובעריל  והשנים,  הימים  ארכו  כך  גדול.  לחשבון 
ומימו  לחמו  מכאן  כי  ויודע  זו,  במלאכה  מתרגל 
פישתו וצמרו, והיה ליבו טוב עליו כאשר היה רואה 
כי הצליח גם היום להשיג את הפרוטות הנדרשות 
לו לקנות לחם לפי הטף, למרות שעלתה לו ביגיעה 

גדולה ורבה.
רוחו. הוא  זיעה ותפעם  בוקר אחד השכים שטוף 
מיהר לעשות ‘הטבת חלום’ לאחר תפילת שחרית 

להטיב את החלום הנורא אשר חזה בליל אמש. 
הוא מספר   - הזה אשר חלמתי  נא החלום  שמעו 
מלך  נעשה  אני  והנה  חלמתי  רועד.  בקול  לידידיו 
על כל הארץ שלנו, אני מולך על כל תושבי המדינה 
לרשותי,  והמשוכלל העומד  על הצבא החזק  ואף 
בכל  המשקל  כבדות  ההחלטות  את  מחליט  אני 
תחום וענין המתעורר במדינה, והכל מובא לפתחי 

ומצפה למוצא פי. ואיקץ והנה חלום.
והוא מסביר מדוע החלום הזה נורא כל כך.

‘הרי יודעים אתם את קושי הפרנסה אשר מוטלת 
על כתפי, כמה קשה אני מסבב על הפתחים וסובל 
כך, עד שאני מצליח להאכיל  כל  גדולים  ביזיונות 
שולחני.  על  הסמוכים  ביתי  נפשות  עשרת  את 
ועתה אם אהיה מלך על כל הארץ, הכיצד אצליח 
לגייס כל כך הרבה כסף למאות אנשי הבית ואלפי 
אנשי החיל, והרי שנים רבות שאסבב על הפתחים 
לא יספיקו לגייס את המעות להאכילם אפילו לחם 

קיבר ומים לחץ’...
נראית מחשבת האדם אשר ממשיכה לחשוב  כך 
מחשבות גשמיות עניות בעת שהיא כבר נמצאת 

בעושר הגדול והעצום בעבודה רוחנית טהורה. 

ראשית הכרת החסיד בימי שבתו אצל רבו היתה, שעבודת ה‘ לא בעבודה כלאחר יד יכולים לפטרה. ואף אם אין האיש עובר ח“ו על עשה 
ול“ת ממצוות התורה, מ“מ יש שאין לקרותו עובד ה‘, ורחוק הוא מאוד מלהיות חסיד, ... כי עיקר הכל הוא היגיעה ועבודה הקשה.

)מבא השערים פרק ח‘(

ויחי יעקב וגו’ וברש”י למה פרשה זו סתומה וגו’,
דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו.

תינוק קט, יפה עינים וטוב רואי, הגיע אך לגיל שלש שנים, וכבר מוליכין אותו אחר 
כבוד אל ה’חיידר’. שם, האב הנרגש מוסר אותו אל ה’מלמד’, ומתחיל ללמדו את 
שחן  והיניק,  לשון.  במתק  לו  מחווה  הוא  אל”ף’!  ‘אמור  הקדושה.  התורה  אותיות 

השכינה נסוך על פניו, עונה בקול זך בהתרגשות ‘אל”ף’. 
בחינוך ה’חדשני’, אשר כללי ה’דידקטיקה’ המעודכנים מנחים את המורים בהקניית 
הניקוד  עם  האותיות  בהגיית  ישר  מתחילים  הם  זה.  שלב  על  מדלגים  הקריאה, 
נכון לבתי חינוך הכלליים, אולם כשמדברים  יכול אולי להיות  זה  וצירופם למילים. 

בנשמת היהודי, לא יתכן לוותר על השלב הנשגב הזה. 
ונעלמות שעוצמת כל אחת  גבוהות  הינן התגלמות של דרגות  האותיות הקדושות 
מהן הינה ללא גבול ומידה גשמית, אנו רק הוגים את האותיות הקדושות ומשפיעים 
על נשמתנו בזה אור וקדושה נוראה ועצומה. כי אנו כאן בעולם הזה קשורים לאור 
עצום ונורא המקיף אותנו, ובתוכנו נמצא רק הקצה התחתון ששייך שיצטמצם. ולכן 
אל לנו להסתפק בעשיות של מצוה ב’גוף’ בלבד, כי העיקר והרוב המכריע שלנו הוא 
חלק הקדושה החופף אותנו, וצריכים להתקשר אל חלק זה ע”י העבודה בהתפעלות 

וחיות דקדושה מתוך שמחה של מצוה.

ספר התורה נכתב בדיו שחור על גבי קלף לבן, וכל אות צריכה להיות מוקפת גוויל, 
שלא יהא דבק בין האותיות.

והענין בזה הוא, שהאות עם היותה גבוהה וקדושה בקדושה נוראה, היא נכנסה לתוך 
הוא  וצורתו  הזה  הקו  אותה.  המרכיב  מסוים  מקו  בנויה  אות  כל  צמצום,  של  גבול 
לבן ללא  לבן,  ישנו הקף  כל אות  זה. אולם סביב  לגבול מסויים  צמצום האור שלו 
כתיבה. הרמז בזה, שהאות באמת הצטמצמה אולם סביבותיה שוכן אור עליון בלתי 
מוגבל, קדוש בקדושה נוראה. ולכן אם יפסיקו את האור הלבן שסביב האות אפילו 

כמלא נימה מקלקל הוא את האור העצום.
מצב זה רומז לזמן הגלות בו האור הוא מצומצם בנגלה - האותיות, אבל כל פעולה 
שלנו בעבודה בימי הגלות מאירה בעולמות גבוה מעל גבוה - הקף הגוויל, כאשר אנו 

עושים את המעשים בדרך של אור ושמחה של מצוה.
אולם מצינו דרגה גבוהה עוד יותר של אור, והוא ההבדל שבין פרשה לפרשה. כי הלבן 
שסביב האותיות, למרות שאין לו גבול, בכל זאת הוא סובב את האותיות המוגבלות 
אזי אף לו יש צורת ההגבלה, אולם ההפסק שבין הפרשיות, אין להם גבול כלל, חלק 
לגמרי ללא שום צמצום. וזה רומז לגאולה השלמה ש’ונגלה כבוד ה’’ ‘ולא יכנף עוד 

מוריך’, גאולה מכל צמצום וממילא גאולה מכל צרה וצוקה. 
יעקב אבינו ‘ביקש לגלות את הקץ’ הוא רצה להביא למצב של גילוי הצמצום והגבול, 
הוא רצה להביא למצב של הגאולה השלמה בה לא יהיו יותר צרות, וכל התיקונים 
‘ונסתם ממנו’,  שיצטרכו בני ישראל לתקן בגלות הכל כבר יתוקן תכף ומיד, אולם 
הקב”ה חפץ בתהליך אחר, בעבודה של אות המוקפת גוויל, בתהליך של בירור אחר 
בירור, לקבל תענוג מעבודתם של ישראל דייקא בגלות, שנעבוד אותו מתוך שמחה 
של מצוה והתלהבות של קדושה, וממילא ‘פרשה זו סתומה’, פרשה זו אין בה את 
בכל  כמו  לבן  גוויל  הקף  אלא  גאולה,  של  באור  לפרשה  פרשה  שבין  הלבן  הרווח 

אותיות התורה.

מלך אביון

)דרך המלך תר”ץ(



לכבוד הרב וכו’ דוד משה הרשקוביץ שליט”א
עורך הגליון דרך המחשבה

על  גדולה  בהערכה  השלום  מבא  דרך  אחרי 
העבודה הקדושה של פרסום תורתו של האי גאון 
זיע”א לרבים האומרים  הי”ד  וקדוש מפיאסצנא 
מי יראנו טוב, ואתם עושים זאת בחן ובטוב טעם 
קדושה  בעבודה  להמשיך  שתזכו  ויה”ר  ודעת, 
יקרים  פנינים  מתורתו  לדלות  זאת  וחשובה 
ליטול  שזוכים  לקל  ותהילה  בישראל,  ולהפיצם 
חלק בהפצת המעיין הזך, ומדפיסים בכל שבוע  
כרצון  בישראל  ולהפיצו  ביעקב  לחלקו  הגליון 

קדשו. 
פרשת  בגליון  הנדפס  על  הארה  להאיר  ברצוני 
ויגש בשבוע שעבר במדור ‘מחשבות חרוץ’ בענין 
‘צינור הרגשות’ הפועל ללא הרף, ותפקיד האדם 
לתורה  טהור  למקום  הרגשות  את  להטות  הוא 
ותפילה וקיום המצוות בחמימות והתלהבות, כי 
אם לאו הרי הרגשות יפנו לעניינים שליליים כי אי 

אפשר לעצור את הרגשות ללא פעולה.
להוסיף  ברצוני  אולם  כנים,  דבריכם  והאמת 
בפנים  הדברים  במקור  בעיון  כי  הדברים  על 
נקודה  רבינו  מוסיף  ט’,  וזירוז’ סעיף  ב’צו  הספר 
מוסיף  רבינו  מכם.  שנשמט  מאוד  עד  חשובה 
שם ואומר שיתכן גם ש’סוף כל סוף תחלה אחת 
מהצטרכויותיה’.  אחת  מחוסר  הנפש  ממחלות 
המוסיפים  רח”ל  הנפש  למחלות  שהמקור  היינו 
מקור  רבינו  כותב  עולם,  באי  בין  ל”ע  והולכים 
לבטא  האדם  יודע  אין  כי  והיינו  לזה,  קדוש 
מבוא  עיין  הראויה,  בדרך  רגשותיו  את  ולהוליך 
והב’ חקים  נענה  השערים סוף פרק ט’ ד”ה ע”ז 

וסדרים וכו’. 
בין חינוך הבית  נקרעת  וכן אם נפשו של החניך 
בזה  עיין  ישוערו,  בלתי  הם  הנזקים  והסביבה 
לדעתי  ו’,  אות  סוף  ב’  תשובה  שבת  בדרשת 
וראוי  למאוד,  עד  ביותר  חשובות  נקודות  אלו 

לפרסמם בישראל.
ובדרך אגב מבקש אני להוסיף ולהדגיש לקוראים 
הוא  הרי  הלזה  הגליון  כי  והחשובים,  היקרים 
מגיע  שאין  סעודה,  לקינוח  הבאה  כפרפרת 
ממנו לקוראים אלא הדברים המרכזיים ונקודות 
בתורתו  ויערת הדבש  הגדול  הים  בודדות מתוך 
מאוד  עד  כדאי  לכן  זיע”א.  הי”ד  הק’  רבינו  של 
הספר  בתוך  כי  הדברים,  במקור  בספר  לעיין 
הדברים מקבלים אור חדש וקדוש המרעיד את 
נימות הנפש ומגביה את האדם לספרות עליונות 
ומבקש  דורש  לכל  ה’  דרך  ומראה  וקדושות 

אמיתי.

בכל חותמי ברכות להמשיך את עבודת הקודש 
להפיץ המעיינות חוצה
החפץ בעילום שמו
אנגליה

כפי שכתבנו, אנו ניצבים במסלול המסע שמבקש להוליכנו אל המקום אשר 
בחר ה’, כשאנו צועדים אל יעד ברור, והוא, החיים בהרגשה טבעית ופשוטה 
כי הנשמה שבנו היא העיקרית מבין שני הכוחות המנהלות אותנו, שמאז שאנו 
צעירים מאוד נגדל ונתחנך על האמת הפשוטה שה’ אוהב אותנו וחפץ בנו עד 

למאוד, ואנו צריכים לשמוח ולגיל על זכיה זו.
בדרך אל היעד ניצבים מחסומים, אשר הכוח השני, הוא הגוף המושך לכיוון 
ההפוך ואינו מרוצה כלל מן המתרחש לגד עיניו, מציף מכשולים ומהמורות 
ובטוחה,  סלולה  בדרך  המסע  את  למנוע  ברורה,  כשהמטרה  הדרך,  באמצע 
וככל שיצליח למנוע את ההתקדמות כך יהא יותר מרוצה. ואנו, המעוניינים 
כמה  להסירן  ובעיקר  ‘חסימות’,  אותן  לגלות את  עמלים  יצליח,  כן  שהמסע 

שיותר מהר וכמה שיותר ביעילות. וכפי שהארכנו בפרקים הקודמים.
ביותר  שדחוף  ל’חסם’  חיה  דוגמא  עבורנו  יהווה  דלהלן  המוחשי  התיאור 

להסירו.

כמו בכל יום עומד יוחנן בפתח היכל הישיבה השכם בבוקר. תלמיד ממושמע 
הוא, ממלא אחר הוראות הישיבה וההנהלה, מגיע בזמן, מקבל ציונים סבירים, 
מתנהג בדרך ארץ לצוות הישיבה ובנועם הליכות עם חבריו. תלמיד כזה שלא 
בצדק לא מושך תשומת לב מיוחדת, הוא איננו מן החריפים שמרוב חריפותם 
הינם מאתגרים את צוות הישיבה בדרכם ולא ניתן להתעלם מהם, הוא גם לא 
בגוברין’  ‘גבר  מהמושכים את מירב תשומת הלב מחמת התנהגות שלילית, 
הישיבה,  לרוח  שאינן  והנהגות  איחורים  על  לו  להעיר  צורך  אין  מוגדר,  הוא 

בחור ‘חיובי’ לחלוטין.
וגם היום הוא נכנס להיכל, פאותיו לחות עדיין משיירי מי המקוה, תיק התפילין 
בידו, הוא נעמד על מקומו מברך ברכת התורה במתיקות ובנעימות, פותח את 

הגמרא, ומנסה להשקיע את כולו בנועם אמריה.  
זה זמן רב מטרידה את יוחנן מחשבה שהתחילה כטפטוף דקיק, אך אט אט 
התגברה לידי מחשבה כמעט טורדנית נטולת שליטה. היא מטרידה אותו כל 
לו  נותנת  לא  היא  זמן שהוא,  ובכל  ובשיעור  בתפילה  ובקומו,  הזמן, בשכבו 
מנוח ולא מרפה ממנו, מאיימת לשבור את רוחו וליטול ממנו את ישוב הדעת 

ואת כל החיות והחשק להמשיך בשגרת יומו הקבוע.
‘מי אמר שאני בכלל מעניין את מישהו שם בשמים, את מי מרגש שם בעולמות 
העליונים התפילה והלימוד שלי, אני בכלל לא כזה מיוחד, אפילו בישיבה אני 
לא בולט בשום תחום, עוד אחד מתוך עשרות שנמצאים כאן, אין שום תכלית 
מכך שאני עובד כל כך קשה.  הרי זה ממש לא מגיע לי בקלות, מי יודע אם 
אני לא עובד סתם לריק, אולי אתחיל קצת להקל על עצמי מהמאמץ הגדול 

שעלי, ומה שיהיה יהיה’.
מתוך מחשבה זו הוא הניח תפילין והתחיל להתפלל, מחשבה זו רדפה אותו 
כשהתיישב ל’סדר א’’, היא הטרידה אותו גם במהלך השיעור ובכל היום עד 
שהגיע זמן השינה, ואפילו בחלום הלילה חלם על שהוא פוגש באנשים רמי 

מעלה והם מתעלמים ממנו לחלוטין ואף לפעמים מביטים בו בזלזול.
דנן  ליוחנן  ולהוכיח  להסביר  הניתן  זו,  נוראית  למחשבה  ותרופה  צרי  היש 
ולרבבות בני נעורים שכמותו, החשים שאין להם שום חשיבות וכל עבודתם 

להבל וריק, מי ירפא להם.
להתקדם  המבקשים  הצעירים  את  שמונעת  מאוד  מצויה  ‘חסימה’  זו  הרי 

בעבודת ה’ לנוע קדימה בחשק ובשמחה, חייבים להסיר חסימה זו ומהר.
בס”ד בפרק הבא ננסה. 
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העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה ולהערות והארות

את מי אני מעניין בכלל )1(
פרק י”ד


