
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "דגיליון נ -שנה ב' 
 פרשת כי תצא

 תשע"ו

 
הבקשה שיוצאת מעומק הלב מתוכיות ליבו של כל איש  -השיבנו אליך ונשובה 

ההדגשה, אנו  ישראל בימים אלו קיבלה אור חדש בשבוע שעבר, 'אליך' היתה
רוצים כזו תשובה שהיא קרובה אליך ממש, לא מתוך נמיכיות של מלחמה 
תמידית שהיא קרב לא נגמר, והכישלון קרוב מן הניצחון, אלא תשובה כזו 

שמבטלת את היצר מתוך שפיכת אור עצום על הנשמה בחי' 'גבוה מפשעיו', הוא 
זקוקים לסיוע מיוחד לא מתעסק אתם כלל, הוא התנתק מהם. לכזו תשובה אנו 

 מאת המלך, והבטחנו משל שיבטא את הענין בצורה חזקה מאוד.
 הרי הוא לפניכם.

* 
גבורה רבה על כל הנתונים תחתיו, הם העלו לו מלך גדול על מדינות רבות משל בחוזק יד וב

 מס כנדרש והוא נטה עליהם חסד בהנהגה של טוב לב מתוך גדלות המלוכה.
סדר היוצאת דופן מכל המדינות, בה גדלו ילידים פראי אדם, אשר החוק ומדינה אחת הייתה 

את  ,כמובן, והם התנהגו ככל העולה על רוחם. הציבורי היה רחוק מהם כרחוק מזרח ממערב
והמלך התחבט מאוד האיך שווה להניחם, בדרך שיחזרו להיות  ,חוקי המלך אינם עושים

 כנועים תחתיו. 
בנו אהובו, שתכונות נפשו העדינות על שולחנו היה לשלוח את הרעיון הטוב ביותר שעלה 

יחד עם תוקף המלוכה שזורם בדמו יצליח לעשות את הנדרש, יחד עם הרצון להעלות נחת 
רוח לאביו אוהבו יתנו לו את הכח להצליח במשימה העליונה. הבן בהיותו כנוע לדעת אביו 

לבשר לאביו את הבשורה כי הסכים לצאת אל המשימה בלב כבד אך חדור התלהבות 
 החזקה שליח עושה שליחותו תקף ועומד גם עתה.

עברו ימים והבשורות שהגיעו מעידי ראיה שראו את הבן מתהולל עם אותם ילידים צמררו 
את בשרו של המלך שמיהר לשלוח לשם את שוטריו ושלוחי בית הדין שייסרו את הבן 

תיו הוא עצמו נכנע להם. אולם הם שבו הסורר שבגד בשליחותו ותחת להכניע את הרע תח
אל המלך בלב נשבר כי כל התוכחות שבפה ושבגוף לא הועילו כלום. המלך נשבר לבבו 

 בקרבו על המצב הנורא שנקלע אליו, ועל בנו יקירו שנפל בשבי הרע.
את מטרתו  עד שבא אוהבו של המלך ובפיו הצעה מחודשת ורעיון שעל פניו המלך לא הבין

 מיד את בקשתו בתקוה ששווה הניסיון לפחות. אבל מילא 
היועץ אוהבו של מלך ביקש שני דברים עיקריים. האחד, מכיון שעבר זמן רב מאז הבן עזב 
את ביתו הרי שחדרו כבר איבד מזוהרו ומיופיו, מנורות הזהב התכסו באבק עבה וכל 

קשתו שיצחצחו הרהיטים התערערו במקצת ואף המה לא מסודרים ונקיים כל צרכן, אזי ב
מחדש את החדר ואורו יבהיק למרחוק. והבקשה השניה, שיתנו בידו משקפת משוכללת 

 שכל המביט בה רואה למרחוק מאוד.
לנקות ולשפץ מהיסוד את החדר של בנו  ההמלך נתן בידו את המשקפת המבוקשת ואף ציוו

בן לא חפץ לפגשו יקירו. האוהב נסע אל אותו מקום בו שהה בן המלך וביקש לפגוש אותו, ה
ב על ליבו מלהכניס לתוכו דבר מוסר. אולם ל  בחשבו כי הנה עוד שליח שבא לייסרו, והוא, ח  

הוא נתן בידו את והשליח לא התייאש, וביקש רק להראות לו דבר מה ותו לא. הם נפגשו, 
המשקפת וכיוונה לעבר בית המלוכה, בן המלך הביט והביט ועינו לא שבעה מלהביט למראה 
חדרו היפה והמאיר למרחוק, עיניו התמלאו דמעות תוך כדי הבטה, עד שנשבר ופרץ בבכי 

 יביאו אותו אל אביו ליפול לפני רגליו ולבקש סליחה בלב מר.מר, וביקש שתכף 
* 

ריך בנמשל כשכל פרט בסיפור המשל מבטא בדרך חזקה כל כך את שלבי אין צורך להא
התשובה שאנו מבקשים מהבורא שיסייע בעדנו. איננו רוצים את המייסרים ואת המלחמה 
נגד היצר, אנו כבר בעלי ניסיון שהתועלת ממנה איננה מרובה, אנו רוצים לראות את מלכנו, 

עוזך'  בתפארת'לראות מהרה  .ה'-י במרחבעננו 'ונשובה',  -אליך אנו מבקשים 'השיבנו ה' 
 מתוך רחמים וחסדים מרובים.

 

 

 פניה לקוראים - ביום  מלאות לו שנה תמימה

בהתרגשות גדולה ועצומה אוחזים אנו את הגיליון הנוכחי 
, כאשר עולה 'דרך המחשבה' לפרשת כי תצא תשע"ו -

על לבבנו הזיכרון של אחיזת הגיליון לפרשת כי תצא 
תשע"ה, הגיליון הראשון שזכינו להעלות על מכבש 

 הדפוס, לחלקו ביעקב ולהפיצו בישראל. 
הסייעתא דשמיא וזכות רבה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א 
עמדה לנו במשך השנה, שבוע אחר שבוע מידי שבת 

זכינו להוציא לאור את בשבתו, כשאף בזמנים מיוחדים 
הגיליון מבלי להחסיר אפילו שבת אחת, כה יתן ה' וכה 

 .להמשיך במשימה הקדושה מתוך הרחבת הדעת יוסיף
במשך השנה שחלפה זכינו שהדברים מתבדרין בבי 
מדרשא, כשכמעט בכל שבוע מצטרפים מנויים נוספים 

לרשימת התפוצה, וחלקם אף מדפיסים מכל קצוות תבל 
ן אצלם ומחלקים לחברים מקשיבים ליהנות את הגיליו

 מן המעיין המפכה מים חיים להחיות עם רב. 
פניות להנות כי מכל קצוות הארץ התקבלו  ,זאת למודעיו

מן הגיליון, ולקבל גיליונות נדפסים  אף את קהלם
להשיב  , אך לצערי הרב נאלץ אנילקראת שבת קודש

פניהם ריקם מחמת כובד יוקר ההפצה וההדפסה 
 בכמויות הנדרשות.

כאשר הגיליון זוכה למלאות שנה תמימה להוצאתו לאור, 

אליכם אישים יקרים מרשה אני לעצמי לפנות 
להשתתף עימי במלאכת הקודש, להפריש מהונכם 
נדבה למטרה הנעלית של חיזוק ועידוד נפשות 
ישראל הצמאים מבאר המים הטהור של רבה"ק 

 דושים,בעל 'חובת התלמידים' ושאר ספריו הק
כאשר הסכומים שתפרישו מטובכם יעלה לכם לזכות 
לקראת השנה החדשה הבעל"ט, ויתקיים בכם דבריו הק' 

 של רבה"ק זיע"א:

'אני מבקש ומתחנן לפני כל אחד מישראל 

שילמוד בספרי, ובטח זכות אבותי הקדושים 

 זצוקללה"ה יעמוד לו ולכל ביתו בזה ובבא'.
אלפים מישראל את דברי הגיליון הזה אשר מביא בפני 

 תורתו הקדושה כשולחן הערוך בוודאי הוי בכלל הברכה.
בתפילה לאל נורא עלילה שיזכני להמשיך בעבודת 
הקודש לאורך ימים ושנים לחזק ברכים כושלות  ולאמץ 

ושה ראל עם קרובו מתוך הרחבת הדעת דקדלבבות יש
 ומתוך שמחה ונחת.

 הכ"ד 

 דוד משה הרשקוביץ
  הגיליוןכותב ועורך 

ר לי להתעלות לכן רואים שמי שמתעורר )רק( באנחה קלה, אז גם מין יאוש מתעורר בו, ומה אני, האם אפש'
, )ואומר בליבו( איך שאני נמצא אדרבה מתחזק בשמחה על מצבו, ומי שבאמת מיצר לו ולעבוד את ה' כיאות.

 )דרך המלך ראש השנה יום                                                                                                                                                     .'מכל מקום בעזרת ה' אעלה
 (ב' תרצ"א



 

 

 

 פרק נ'

 זו הדרישה -נאמנות 

זועק התלמיד למורו ורבו, 'אני לומד בספרים הקדושים כי בכדי אוי, ה'יצר הרע'! 

להכניס את המלך אל ליבי צריך הלב להיות נקי מכל סיג ופגם, המלך לא יכנס 

בשום אופן למקום מלוכלך, הוא לא יחלל את כבודו לבא ולשכון במקום שאויב 

לי להתפלל  המלך הוא יצר הרע נמצא שם, ואם כן אני לא יכול לעבוד את ה', אסור

וללמוד כלום, כי הרי אני נכשל מידי פעם בכל מיני מכשול וטעות, וכיצד אכניס 

 את המלך לליבי כאשר האויב עדיין נמצא שם'?

שאלה קשה, שאלה במקומה בפרט בשבועות אלו של הכנה ליום הדין הקרב ובא 

 וכל איש ישראל מתבונן בדעתו מה יעשה וכיצד יוכל ליקום קמי מלכא.

* 

הביטחון נקרא בדחיפות אל חדר הפיקוד של ארמון המלוכה. בדיקות  שר

ביטחוניות שוטפות שנערכות ע"י קציני הביטחון העלו סימנים מדאיגים על 

פלישת אויב זר לתחומי הארמון. מתברר שכבר זמן רב זה קורה כאשר באיטיות 

הענק, זוחלת אך בנחישות של ברזל כובש האויב קטע אחר קטע בתוככי הארמון 

מי יודע אם ניתן בכלל למגר אותו לגמרי גם אחרי מאמצים מרובים. 'אדוני השר, 

אתה נושא באחריות הביטחונית של ארמון המלוכה קח זאת לתשומת ליבך וטפל 

בענין בדחיפות', ציווה המלך המודאג על שר הביטחון שנראה שהיה מופתע מן 

 הבשורה המפחידה באמת.

אני תכף ומיד ניגש  -קד השר לפני המלך ביראת כבוד  -'לפקודתך הוד מלכותו 

לראות ולבדוק את הענין לעומק, ולמגר כל חשש שכזה בתוככי ארמון המלוכה'. 

השר כינס את הקבינט המצומצם לישיבה דחופה, שעות רבות של דיונים בכובד 

ראש הניבו תכניות מדויקות ומקוריות כיצד להילחם מלחמה עקבית ובלתי 

כל מעוזי האויב שכבר כבש, ובד בבד לתפוס את מקומו ע"י חיילי מתפשרת ב

 המלך הנאמנים.

* 

המלך הסתובב בחדרו חסר מנוחה, המחשבות מתרוצצות במוחו ולא נותנות לו 

מנוח, הכיצד זה הצליח האויב לחדור מבלי שאף אחד שם לזה זמן רב כל כך, האם 

ונותן לו דריסת רגל בו, ומי  אין זה אחד מעובדי הארמון המשתף פעולה עם האויב

יודע אם אין זה אלא שר הביטחון בעצמו שמנהל נאמנות כפולה מולי ומול האויב. 

 צוות סודי מיוחד מונה לבדוק ולעקוב אחרי השר החשוד.

ניתן רק לדמיין כיצד ייראה המפגש הבא שלו עם המלך כאשר יתברר שאכן הוא 

האויב, הוא עדיין מקנן בארמון  נאמן למלכו. הוא עדיין לא הצליח למגר את

והמלחמה בעיצומה, אולם המלך מעריך אותו ומעלהו בדרגה נוספת אחרי שהוא 

 עמד במלחמת הנאמנות המושלמת שלו אליו.

אולם אם ח"ו ימצא שאכן החשש נכון, המזימה נחשפה, השר המרומם מתגלה 

צד שני הוא במלא נבזותו, מצד אחד הוא משתחווה למלך ומצהיר לו אמונים, ומ

משתף פעולה עם האויב הנבזה, אין קץ לחרון אף של המלך שיתעורר עליו, לא רק 

 על האויב שמקנן בארמון בגללו, אלא ביותר על הבגידה הנוראה שאין כמוה.

* 

'ושכנתי בתוכם' אומר הקב"ה לישראל, אינני מבקש מכם שתסלקו את האויב 

מלך  אתהאתם אומרים לפני 'לגמרי מליבכם, אני דורש מכם רק נאמנות. כש

העולם' אל תשתפו פעולה בד בבד עם האויב הנבזה שלי.  אני אמנם עומד לזמן 

אתכם לדין, עיקר הדין יהא על הוכחת הנאמנות שלכם כלפי. תלחמו בכל כוחכם 

באויב, אל תתנו לו להמשיך ולנגוס בכם כל חלקה טובה, ההצלחות לא קובעות 

 אני מבקש.זאת  -נאמנות כלום בענין. 

 

 

 

 
 כי תצא למלחמה

באופן אישי, קשה עד מאוד להעלות על הכתב את 
החלק הנוכחי של המאמר, אולם נכונים אנו לעמוד 

 במשימה כי בודאי לנח"ר לרבינו הי"ד זיע"א הוא.
ונסביר את הקושי מיוחד הפעם. בחלק זה של ספרו 
הקדוש 'צו וזירוז', העלה רבינו על הכתב את הרהורי 

ינות וייחודיות ליבו על דברים נשגבים ותובנות מעני
שמעוררות התרגשות ותאווה עמוקה לקרבת 

 אלוקים בדרך המיוחדת שלו. 
אולם בשונה מכל הנכתב עד עתה מעלה כאן רבינו 
הרהורי דברים שמגלים טפח מהנעשה בליבו האישי 
ומנבכי מחשבותיו ומלחמתו האישית עם השטן, על 

סיון שהוא עומד בפניו כיצד להתייחס למעשים יהנ
בין  -שהגבול הדק בין ייאוש לחיזוק  םמסוימי

התעלות לנפילה הוא דק מאוד, ולכן קשה הדבר 
במיוחד, אולם התועלת העצומה שנכונה לקורא את 
הדברים, ובפרט לכל העוקב אחר כל המהלך 
מתחילתו, הכריעה את הכף להמשיך ולדוש בדברים, 

סיון האישי שלנו יותהא לנו להאיר את הנתיב בעת הנ
שהם בין  מסוימיםת האישית אל מעשים בהתייחסו

 נפילה לחיזוק.
* 

עד הנה דשנו בעקבנו בעקבות ההרהורים שהיו 
לרבינו עד עת ה'התהפכות' לכבוד השי"ת. פעולה 
'חריפה' שהחליט לבצע שתחדור לעצמותו 
ותעלה אותו לגבהים עצומים בעבודה. בכל 
התקופה שהתכונן לקראת הפעולה הייחודית הזו 

עצמותיו, עיניו מלאות דמעות בכל עת רחפו 
ומלא  שעבר במקום שבו הוא עתיד לבצע אותה,

הזמן של ביצוע התרגשות הוא התכונן לקראת 
 ה'התהפכות'.

עתה הרי הוא מגלה ממצפוני ליבו אחר הפעולה 
 הזו. 

 לכאורה הוא קצת מאוכזב מן התוצאות:
'הלא אל הראיה אשר קיויתי לה לא זכיתי, והרוח 

עט הייתי בטוח בו שיתגלה לי באותה אשר כמ
 שעה לא נתגלה'.

הבה נתאר לעצמנו, לאחר כל כך הרבה חיבוטי 
נפש, לאחר התעוררות כל כך גדולה לקראת 

כלום. אין התעלות  -אחריה הנה הפעולה, ו
מיוחדת ואין נסיקה לפסגות, הכל עורבא פרח 
כביכול, אכזבה לכאורה שמביאה באופן טבעי 

לברכים כושלות, הנה הכל היה רק פיון ידים וילר
הרע הזה,  מיון שהתפוצץ כבועה, הנה צדק השטןד

שוב הוא ניצח והפיל אותי שדוד לפניו, מעתה 
אלמד שהמחשבות שהוא מעמיד בפני צודקות הן 

מנע יואמנע מפעולות שונות שהוא מציע לי לה
 מהם.

 אבל תכף הוא ננער: 
 הוא!...'אבל ח"ו לחשוב כן! גם זה מפיתויי היצר 

כאן מלמדנו רבינו יסוד עצום במלחמת היצר, 
יסוד שכשנקנהו אל עצמותנו ישפוך אור עצום 

בס"ד בפרק וחיזוק גדול בעבודתנו, אולם נמשיך 
  ()צו וזירוז כז                                                       הבא.

  הגליון יו"ל ע"י

 5061267250 קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץהר"ר 
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 רומתתגיליון זה  

 הי"ו ישראל יהושע טייטלבויםהר"ר 

 שתחי'הכלה שמחת נישואי בתו  לכבוד

 ני"ו יק'שמואל שמעלקא אורלנצעב"ג החתן החשוב 

 בשעה טובה ומוצלחת ולמזל טוב

 בני ברק( 'ארמונות פרידמן')יום ג' כי תבא 

 


