
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון פ"ו -שנה ב' 
 פרשת בהר בחוקתי

 תשע"ז

 
 קדושת יוסף כהכנה לקבלת התורה -צדיק יסוד עולם 

שבת קודש זו פרשת בהר בחוקתי, הלא היא השב"ק של שבוע שישי של ספירת העומר. שבוע שישי 
ובודאי חלקו  ה(."כ ')משלי י י הפסוק 'וצדיק יסוד עולם'ידת יוסף הצדיק מידת ה'יסוד', עפ"המכוון כנגד מ

תהליך המקודש של ימי ספירת העומר, שתיקון מידתו של יוסף הצדיק הינו חלק נכבד בחלק הפנימי של ה
יום מתן  -מידת היסוד הינה נדבך בלתי נפרד מההכנה המשלמת את נשמות ישראל לקראת הזיכוך השלם 

 תורתנו הקדושה חג השבועות הבעל"ט.
יא ענין ההתקשרות השלמה מידת היסוד שהזו יצד נעמול על מידה קדושה הבה נתבונן נא מעט כ

 והתמימה.
* 

בהם אב מצווה את בנו, וכשנתבונן בחילוק העמוק שבין שניהם  שני מקרים בפתח הדברים נעמיד בעצמנו
  נעמוד על סוד עמוק בענין שאנו עסוקים בו.

אם יפתוך שמע נא בני, מד לפני אביו וממתין למוצא פיו. האב המסור קורא לבנו היקר והחביב. הבן עו
דע לך בני, כי יודע אני שבדעתך היתה מנע רגלך מנתיבתם.  ,, אל תלך בדרך איתםחטאים אל תובא. בני

אני כי וגם יודע ללכת למקום פלוני, אולם מתוך שיודע אני שמקום זה שורץ סכנות גשמיות או רוחניות, 
 זהו המקרה הראשון. לכן אל נא תלך לשם, עשה נא כמצוותי ותינצל.אתה שומע למצוותי בדרך כלל, 

 אוהב את התורה הקדושה ומשתעשע בה., ובר אבהן, הוא שוקד על תלמודו אורייןהמקרה הב', האב, בר 
ה במוחו חידוש עצום ונפלא, חידוש עמוק אשר לו מרוכז בעומק הסוגיא בה עסק עליום אחד בעת כל כו

 פעלות עצומה. בהתממנה הוא עצמו נאחז 
את ההנאה הצרופה הלזו עם אחרים, ומי עם בהיותו אחוז התלהבות עמוקה מן החידוש, מבקש הוא לחלוק 

. אולם האב מרגיש כי הוא בעצמו לא מסוגל להעביר את לכךהבן החביב והצורבא מדרבנן שראוי לא 
ובוגר יותר ומי יודע אם מוח בנו הקטן יצליח להכיל חידוש עמוק החידוש לבנו, כי הרי בכל זאת מוחו רחב 

דים שיידע לפשט את שכזה, אזי האב מצווה את בנו ללכת לתלמיד חכם פלוני, זה הידוע בלשון למו
 יבינם אל מוחו וליבו של בנו. ע"כ העמדת המקרים.ם והדברים העמוקי

* 
ללכת  אהאב מצווה את הבן לעשות את רצונו, כאן שלועתה, המקרים לכאורה דומים במהותם. בשניהם 

הבן  שניהםב יד בפניו את רצון האב.אן ללכת ללמוד תורה מפי האיש שיעמ, וכןלמקומות שאינן ראויי
  מקיים מצוות האב.

  אך בכל זאת חילוק גדול ועצום ביניהם.
יודע מחמת שהאב  ,לפעול כפי שנתבקש. במקרה הראשון מהיכן התעורר לאב הצורך לצוות את הבןוהוא, 

אם ננסה לבנות רם את הציווי. זה גוקום מסויים, שיש סכנה במ אזי כשנתוודע לו למשמעתו, שבנו סר
הציווי, נראה כך: מחשבה א', בני שומע בקולי. מחשבה ב', אני צריך להזהירו מפני  יצירת תרשים של תהליך

ן כן קיים המצוה הוא במקרה זה, העיקר הוא הציווי, וכשהבסכנה, שלב ג', ציווי לא ללכת למקום ההוא. 
 .הגיע לתכלית

עלה בליבו ה כבר במוחו ב ולמד את החידוש הזה, ומחמת שהיאולם במקרה השני, האב בכל מקרה חש
חידוש בלימוד עצמי בה א', מחשנראה כך. , ני האביבע ה כאן את תרשים הציווינכשנב. לצוות את בנו

והתפעלות ממנו, מחשבה ב', הבה נשתף בזה את בני חביבי, מחשבה ג', רק פלוני יכול לרדת לרמה הנצרכת 
קרה זה עצם קיום המצוה לשמוע מאותו אדם תורה אין בכך כל במ לבני. התוצאה, ציווי ללכת ללמוד ממנו.

יימה מחשבתו של קתכלית, העיקר הוא שיגיע למחשבת האב ומוחו המחדש, ואם לא הגיע לכך לא נת
 האב. 

* 
וב ממי, התשובה נתונה בידנו בלבד. שמי ח , ואנו דניםכשאנו מעמידים את לימוד התורה מול קיום המצוות

שאנחנו קשורים לרצונות אם אנחנו לומדים תורה באופן הדומה למקרה הראשון שהעיקר הוא הציווי, 
, אולם כאשר הלימוד כזו תורהאזי המצוה יתכן והיא חשובה מקיימים המצוה, נו רק מאהעצמיים שלנו ו

באופן של מחפש בגנזי הוא בדרך של התקשרות שלמה של קוב"ה אורייתא וישראל, שהלימוד הוא 
עבור ם ידמלכא, והקב"ה שגם לומד תורה כידוע חידש אותה באופן נפלא ונו מתנתקים מרצונותנו האישי

 ם אין שווים לתורה.כך, אז 'כל חפציך לא ישוו בה, אפילו חפצי שמי
* 

כל ירידת ישראל למצרים היה לברר מהקליפות ולהתקשר בבורא מידת היסוד היא מידת ההתקשרות. 
ית"ש, יוסף הצדיק ירד לשם להתחיל בעבודה קדושה זו, עד שיצאו בכוחו של משה רעיא מהימנא, 

אנו לומדים בשבוע קדוש  'בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה'. כזה לימוד תורה
א ההכנה האחרונה של נשמות ישראל טרם יעמדו בתחתית ההר לקבל את התורה מחדש זה שהו

 תר"ץ( דרך המלך ויגשעפ"י )                                                                      ולהתאחד יותר ויותר באבינו מלכנו. 

 

 ואנחנו קוראים - מכתב נוסף בענין כוח היצר

ג דוד משה ת לידידי הרה"אגרת זו שלוחה בזא

'דרך  ליון הקדושיך הגרכותב ועו הרשקוביץ שליט"א

 .המחשבה'

מזמני חיבת הקודש ליטול  מתוך צורך ני אמרגיש 

ועלת לישראל תי לכתוב כמה שורות שיהיו לתוומכוח

שימו אותם על לוח ליבם יאשר יקראו את הדברים, 

 לאורך ימים.

הענין שממנו נתעוררתי לכתוב הוא הנושא המדובר כבר 

הכשרת 'כאן בגליונות האחרונים בענין דברי רבנו ב

י רוחנו את כוחו פרק ט', שאל לנו להגביר בעינ 'האברכים

של היצר, כי באמת יש לו כח רק כאותו לסטים זקן שכל 

ל שאנשים זוכרים מפעם שהיה בגל הואממנו הפחד 

והיה מטיל חיתתו, ופחד זה היה משתק את  מתניוכוחו ב

העוברים ושבים עד אותו יום שפיקח א' עבר וראה את 

ו אתתו והכה אותו עד שכולם רהאמת מה כח יש לו, כי

 זה היה תוכן המאמר המיוחד שה מת.את הא

בצעירותי מספר עודי י להוסיף מה שראיתי מאנ מבקש

כתב כהדרכה לאיש הישראלי הדורש קדוש אחד ש

חמה לשלמות ומבקש את האמת לדעת את טכסיסי המ

 מלחמת היצר. -ינה מסתיימת לעולם שא

היה כפיל הגדול למה ת'ו הטהורה היא בערך כך: לשונ

לא יבעט בו,  -הו בחטמו העכבר יכשפילו כשמאוכגמל, 

וכוונת הדברים  .'ין יודע מכוחווכל זה מחמת שטות שא

 אותו פילהיא, הבעלי חיים הענקיים והמפחידים בעינינו, 

אוזניו הענקיות והחדק הארוך ענק ששוקל מספר טונות, 

או לוכו חפצים רבים, שיכול במכה אחת לשבור בדרך הי

גבוה וחזק שביכולתו לפסוע שבועות ארוכים  אותו גמל

במדבר, כוחו עצום ורב עד אין לתאר, ובכל זאת, 

כשמגיע להתמודדות מול הבעיה הקטנה ביותר, עכבר 

בדיוק על קצה  הוא מתיישב לו קטן נושך לו בחוטם,

ענק הגוף והמסוגל  - א, והוומהתל בו רוךאה החדק

ומד אין עברגל אחת, למעוך את היצור החצוף הזה 

הוא מאבד כל שיקול דעת ולא מסוגל לזוז אונים, 

 ממקומו. 

כזה הוא היצר, עכבר קטן. אנחנו הפילים, וכל השאר, 

כיר את אולם בדבר אחד אנחנו חייבים להיות שונים, לה

 כוחנו. וכל השאר הוא רק לתוספת.

 ידידך עוז -המשך בכוחך זה 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                י. ל. וסרמן

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

בו רצון דחיפה מן הכח שבקרבו לגדל לצמוח ולברא קדושה חדשה, לא שנמצא  צריך הישראל להרגיש בקרבו מין
   .ולפעול גדולות ברצון ובדחיפה לעלות אל על שמתגלה בו ,בלבד, רק כח רב עצור בקרבו

 (' תרפ"טות יום בשבוע -)דרך המלך 

 



 

 

 

 פ"בפרק 

 הפתרון - הסר כעס מליבך

עזריה דרוך כולו להקשיב בקשב רב לדברי ידידו חננאל שמתיימר למצוא לו פתרון להרגיע 

 את הכעס והזעם הנוראי שיש לו על ח. שעולל לו לדעתו דברים נוראיים.

ראשית אעביר לך את הפרטים הטכניים והמעשיים שלב אחר שלב מה עליך לעשות, לפי 

הדרכת ה'חובת התלמידים', ואח"כ ארחיב לך גם כמה תובנות שתבין את המחשבה העומדת 

מאחורי ההוראות החדות והברורות, למרות שבעין ומחשבה שטחית זה נראה קצת תלוש מן 

 יוון של מהלך כזה מוביל לדרך הפוכה. המציאות, ויותר מכך, זה נראה שהכ

 ואלו הן ההוראות:

א. כתוב מכתב גלוי לאותו ח. בו אתה מגולל את כל מה שהוא מעולל לך בתקופות האחרונה, 

כל פרט ורט, ובתוך כדי שחזור המעשה אתה מוסיף ביטויי גנאי והתקפות אישיות קשות. כל 

 .שום וחניכא דאית ליההמוסיף הרי זה משובח בכל 

ב. את המכתב אתה מניח במקום סתר. הגלוי רק ורק לך. בהעדר תנאי הכרחי זה לא תוכל 

חת מחדש, וכמובן המחלוקת תעצים קלהתבצע התכנית, היא עלולה לגרות לאש מתל

 וח"ו יש חשש שמא אש המחלוקת תוקד לא תכבה עוד רבות בשנים. ,רותתחזק יותר מן העב

כל בל"נ שאתה קורא את המכתב הזה בפיך ובלבבך בג. אתה מקבל על עצמך קבלה חזקה 

בחוק ולא יעבור שבוע מידי יום ביומו בוקר וערב, הרגשות הלב וכוחות הנפש, במשך 

)וההדגשה היא בתוקף גדול כי עוד מעט קט ניווכח כמה ה'קבלה' בהחלטה חזקה מכרעת כאן 

 להצלחת הענין(.

תוך שבוע אתה עומד על סף מצב שלא  כמדובר, וראה זה פלא,ד. אתה מקיים את ההחלטה 

הסכנת מעודך, אתה מהסס מאוד מלעשות את הצעד שאתה מאוד חפץ לעשות, יתכן שאף 

תבצע זאת למעשה. כן, ניחשת נכון, אתה עומד לבקש מחילה מח. שונאך הגדול שמלפני 

 שבוע בלבד. יתכן שבסוף תבקש ממנו מחילה ויתכן שלא, אבל במצב כזה תהיה מן הסתם.

עזריה עומד משתומם מן הדיבורים ה'תלושים' שמדבר אליו חננאל, היתכן כדבר הזה, אני 

אדבר אל שונאי את הדברים החמורים ביותר, וכמה פעמים ביום, ולבסוף עוד ארצה לגשת 

 אליו לבקש את סליחתו? לא ניתן לעבור על דבר זה בלא הסבר הגיוני ומפורט.

ברים או רק אחר שיבצע אותם וייווכח לראות איך וחננאל היסס אם לבאר לו עתה את הד

 לו כבר עתה את הדברים. שהדברים פועלים אחד לאחד כנאמר בהדרכה, אך לבסוף ביאר

אש שבוערת ללא הפסק חייב  'תבער כמו אש חמתך' )תהלים פט מז( ,הכעס הוא אש בוערת

שיש דבר שמזין ומוסיף כל העת חומר בעירה, וחומר זה איננו מניח לאש  קלהיות ללא ספ

לנוח, כי ראה זה פלא, האש הגדולה והבוערת ביותר ששייך, בעת שחומר הבעירה יכלה האש 

 תכלה לאיטה עד שתכבה.

אם נתבונן במחלוקת ובפירוד הלבבות שנמצא בין אנשים הוא מפני שהאחד נותן חומר 

ח. עובר לידך ומפטיר מילין  -אומר חננאל לעזריה  -ח לדוגמא אותך בעירה לזולתו. ניק

ופתגמין לעומתך, אתה משיב לו מנה אחת אפיים. התבונן נא מה ארע אתה ביחס הכוחות 

הצאת את האש מקרבך וכביכול נרגעת, האש שביניכם, הוא כביכול הושפל על ידך, אתה 

מחדש.  האש המתלקחת של הכעסאת  ח. גרמת להבעיר בקרבשככה ממך, אך מאידך, 

למחרת הקערה התהפכה. הוא השיב לך כגמולך מנה גדושה של חומר בעירה, הוא מרגיש 

צא כי אתה והוא, מהנחה מעט מכעסו, אך אתה עתה כועס ומלא שנאה כבושה עליו מחדש. נ

 שניכם גורמים לכעס שיבער בכל פעם מחדש.

לפי חוזק קראת אותו כתבת ווחריף,  עתה, שבשיא כעסך רשמת את המכתב הכל כך בוטה

בשיא כעסך, הרי ברגע זה האש שבערה בך בכל העוצמה, ירדה עוצמתה אש השנאה והכעס 

למחצה. ומאידך אין עתה מי שיבעירנה מחדש. ולכן כשאתה בא בערב לקרא את המכתב 

 -ים והחלטה ו'קבלה' צריך לקי -על עצמו לקרא פעמיים ביום  תקיבל תהא)לא נשכח, שוב, 

 גם אם זה ממש לא נוח ונעים ...(. 

בשיא ההתלהבות אולם בליבך כבר לא בוערת האש כל כך. לאחר כל כביכול אתה קורא אותו 

האש יורדת ונרגעת מעוצמתה, ואתה ממשיך לקרא את  ,פעם שאתה קורא את המכתב

ות ובמחשבות חדשות של מציאת נקודות של זכ אי נעימותהמכתב שוב ושוב בתחושה של 

על עצמך ועל זולתך, אתה מבין כי באמת ניתן היה להבין בדרך כל שהיא את מעשיו, ואולי אף 

 אתה למצא על עצמך איזה טעויות שעשית באמצע הדרך. 

  בלתי מן הנמנע כי עוד יעלה בלבך מחשבה אולי ללכת לפייסו... 

 

  

 מקוה ישראל ה'
ראל בשבוע שנהר הדמעות של כל יש

שתוקקות על גדותיו בדמעות של ה התמלא
תרוממות הרוח, בבכיות של כיסופי וה

ה ר  ו  רה וקונה בת  הנשמה הכוספת ליוצ
ם על סודך', נואשות אחר 'ואשרי העומדי

זכו בנהר דינור של נשמות ישראל רחצו והי
 ליוןמלאכי עתיהם ששפכו בעת שמעוד

בהילולא  רקדו עם עמך ישראל קבוצי מטה
בכל דבר יוחאי, אלפי רבבות ישראל 

ש על מוקדה אתפוצות ישראל העלו את ה
כל הלילה בחשכת גלותם בתקוה שיאיר 

 עד הבוקר. הםיר לאהשחר ואור הגאולה ת
שנצמד בשעות קדושות הללו, מן הראוי 

שוב לרשימות ההרגשים של רבנו הק' 
מדבריו אלו הבאנו חלק קטן זיע"א אשר 

בימי השובבי"ם הק' שעברו עלנו כבר 
לטובה, ועתה שוב בימים קדושים הללו 
שההרגשים שוב עולים על גדותיהם נתחבר 
נא לדיבורים הקדושים שעלו מן הרחצה 
מנקיות ליבו הטהור בעת ההקפות בימי 

 רב ישראל עם קרובו.שמחת תורה בק
בכל מהלך הרגשותיו מתאונן זיע"א, נו ירב

המלאכים שרפי מעלה שהם כביכול על כל 
יודעים את האמת מה פועלים ישראל 

עבודתם הטהורה והם כביכול כשרים ב
ל כביכול -להעיד מה פעל ישראל עם א

וכיצד מחשים הם לראות בצרת עמנו כל כך 
 כך הוא מאריך ומתחנן. רבות בשנים.

בסיום דבריו הק'  אנו נעמוד על נקודהו
 באות זו:

את כל עצמנו לא נו י'אבל האם בים דמעות
טבלנו, ובמקוה לשדי נשמותנו לא טהרנו, 
הלא כל אחד בשעה שנפשו אליך במרירות 
ישפוך, וליבו בשמחה לפני כבודך יתמוגג, 
את כולו לפניך מבטל, וחושב: ל ניצוץ 
מחשבה רעה אני חובט, וכל עזיבה קלה, אף 

צה אשר ביני לבין קדושת אבק של חצי
מלא  כל עתהמלכי וקדושי ממני מנער, ה

אור וקדושה, ואת כל עצמי באור הזה הנני 
גם טבילתנו זו במקוואות  האםו משליך.

 עלתה לפי ערכנו לקרבנו.ח"ו לא  אלו
על צדקותך אנו בטוחים ובישועתך אנו 

 שמחים.
 - - -מקוה ישראל הוי"ה  -הוי 
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