
 

 ון המאהיגיל -שנה ג'   
 פרשת כי תבא

תשע"ז

)פסוקי  , קולי שמעת אל תעלם אזנך לרוחתי לשועתיה-ה ענני במרחב י-מן המצר קראתי י
 'מן המצר' לפני התקיעות(

הפסוק אומר 'והאלקים עשה שיראו מלפניו'. כלומר, כל הבריאה כולה נבראה בכדי שנירא את ה'. 
בישוב דעתו ומתבונן במי שברא אלה מיד תבא אליו היראה וייבוש מפני הבורא  כשאדם מתבונן

ית"ש בגין דאיהו ר ושליט, כי הוא גדול ושולט בכל העולמות כולם. יראה זו שהדם מתיירא יש לה 
שתי דרגות בסיסיות, יראת הרוממות ויראת העונש. יראת הרוממות היא שהוא מגיע לכזו דרגה של 

ה הפרטית ברורה וחזקה אצלו במוחש עד שהוא מרגיש שהוא לא מסוגל להמרות יראה שכל ההשגח
 את פי ה' לעשות קטנה או גדולה שלא לפי ציווי ה'. 

והדרגה השניה היא יראת העונש, שהוא מפחד להמרות את פי ה' כי אם יעשה נגד רצונו הרי שיקבל 
עולם והא מאמין כי הדברים הללו לא עונשו ממנו ית', שיחסר לו מזונו או שאר דברים שצריך להם ב

 יגיעו אליו אם לא יעשה את רצון המלך שמחלק ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא.
גם יראה זו יסודה ושורשה נעלה עד למאוד כי כשנחדור ללב האדם נראה כי יסוד יראתו היא האמונה 

הוא שקוע יותר בדברים  בבורא שרב כוחו וחילו, רק היראה אצלו מתפרשת בדרגה נמוכה יותר כי
 אלו בחיי היום יום.

גם הסליחה שהשי"ת סולח לעם סגולתו בימים הנוראים הוא ענין של היראה הנזכרת, כי כאשר 
הסליחה מגיעה לאדם והוא מתנקה מעוונות, באותה שעה היראה חופפת עליו והוא מגיע לתכלית 

זה נרמז בפסוק 'כי עמך הסליחה הנרצה בבריאת העולם ויצירת האדם ראשית חכמה יראת ה'. ו
למען  -ו למטרה אחת נעלית למען תיורא', שהסליחה שהשי"ת משפיע ומעניק לעמו בימים אלו ה

 לעורר את היראה ממנו בימים אלו. תיורא
הביטוי ליראה המתגברת במיוחד בימים אלו של ראש השנה, היא בצורת התפילה שמתפללים. כל 

גוף והנפש, ותפילות של ראש השנה אינן רק ארוכות יותר מחמת השנה כולה מתפללים על צרכי ה
הפיוטים, אלא דרך התפילה היא בהשמעת קולות וצעקות רמות יותר. 'יום תרועה יהיה לכם' כל 
היום הזה מתבטא ביבבות ובקולות שישראל משמיעים לפני מלכם וקולות אלו דייקא מעוררים את 

 רחמי המלך להוציא לאור דיננו. 
שהיה אהוב וחביב על אביו עד מאוד ובתקופה מסויימת חטא לו משל לבן מלך ך אר על דרויתב

והמלך גירשו מעל פניו. והבן מלך תחת שישוב בתחנונים לפני אביו סר מהר מן הדרך אשר למד אצל 
ל כקטרגו עליו ועל מעשיו עד שבין  ופוחזים ,לאנשים ריקיםוומסר עצמו לשטותים והבלים  ,אביו

אינו נותן ש לא לבד שאינו מקיים את מצוות המלך ולא בלבדשאמרו גם  אשר קטרגו עליו הדברים
 םרק שכ"כ דעתו נשתטה בשטותי ,לכותומאת  לב לגדל את מלכות אביו וגם על עצמו אינו מקבל

 .םלוא כאת אביו המלך ואין בין אביו וזולתו ול גם אינו מכירשעד 
לבקש הוי  כבר התחיל םומגודל יסורי וסרים אותיענים ומימהמלך לבין אנשים  י כי גרשוהו מןהוי

אל מצוות אביו וגם ביקש וקרא הוי אבי רחם עלי  הוי כאן כואב לי והתחיל כבר לתת לבזה  חסר לי
 ככהאוכל  רפא נא לי מכל מכותי איך זה ,השיבני אליך ואת כל רצונך אמלא, והצילני רחם וקרבני

סרו חגם עתה לא  .צעיםפוראשי מלא  לבי עלי דוי ,י נשברותלעשות ככל אשר עלי לעשות אם יד
מכיר את אביו ומלכותו וכל צעקותיו הן רק כיון שנתגרש מבית  מקטריגים באמרם שגם עתה אינו

 .צועקלכן ומכים ופוצעים אותו וכואב לו  אביו
את כל ק ועליו והתחיל לצע עתו מיושבתדה תר המלך לפני חלונות חדרו בשעה שהיבפעם אחת ע

השיבני אבי קרבני אליך וכו' אבל  ,הוי לאכול אין לי ,הוי כואב לי, ק אותםורכו לצעדצעקותיו שהיה 
י כי התחילו הוי .יוחו אלכ"כ גדול מר צורח צעק עד שרעשו הסיפים ורץ אביו אליו וקרבהו ולק בקול

כשאינו מכיר אותו גם גם עתה אינו מכיר את אביו ו המקטרגים לקטרג שמתוך הרגלו צועק ובוכה וכי
כל  ניבני רואה שרק משנאת אעתה  ,המלך ביוהרעים עליהם א, ל עצמומקבל ע את מלכותו אינו

ויודע שאני המלך ובידי  מפני שמכירזהו רק  ,למה זה הרעיש כשראה אותיכי  ,הימים אתם מקטרגים
ך הכרת וקבלת שב ואף את בקשתו על צרכיו מתו את דברי תשובתו באמת מתוך קבלת עול ,הכל

 .מלכותי צועק
והנמשל מובן שהמקטרגים ממשיכים לקטרג עלנו בגלותנו שכל תפילותנו הן מחמת ההרגל שהיינו 
רגילים לקבל מן המלך רב טוב, אבל זה לא מתוך הכרתנו בו ית'. אבל כאשר מגיעים הימים הנוראים, 

ן סתם תלונות על החסר לנו, שהמלך מתקרב אלנו, והוא שומע את תפילותנו של הימים הללו שאינ
אל הן מתוך צעקות רמות וכואבות על ריחוקנו ממנו, גם אם הבקשות מתלבשות בדברים גשמיים 
שחסרים לנו, המלך מבין ומאזין מביט ומקשיב לקול שוועתנו, ועונה כנגד המקטרגים כי הבל יפצה 

אליו אינו צועק כל כך חזק,  פיהם כל השנה כי הנה מי שלא מכיר את המלך ואינו מרגיש אותו קרוב
 ובזה הוא חותם אותנו לחיים טובים ולשלום.

ה', שאנו צועקים מן -ה ענני במרחב י-וזה מרמזים אנו מפסוקים שלפני התקיעות 'מן המצר קראתי י
המצר מתוך צרותנו הגופניות על החסר לנו בחיינו במצור ובמצוק של כל אחד על החסר לו. 

וץ להאמין למקטרגים עלנו שאנו זועקים אליך סתם ולא באמת לאמיתה נו, שמא תחפאיכים שוממ
אתה שומע ת הצעקות הרמות שאנו ענתם כי הרי 'קולי שמעת', אל תפן אל ט שאנו חפצים קרבתך,

שאנו מרגישים ומבינים כי אתה עמנו להשפיע יראתך צועקים עתה יותר מכל השנה, ואין זה כי אם 
רוחתי לשועתי' ותכתוב ותחתום אותנו כולנו יחד לשנה טובה ומעוטרת עלנו, ולכן 'אל תעלם אזנך ל

 ולחיים טובים ולשלום.

שהתקבלו במערכת בזמנים מכתבי קוראים מקבץ מתוך 
 שונים

ליון ולכבוד ילקראת מלאות שנתיים ימים להופעת הג
 הגליון המאה בס"ד

------------------------------- 
 ברכות שמים מעל

 תמידים כסדרם בלעה"ר מזכה הרבים נפלאותלידידי עוז 
 רבי דוד משה הרשקוביץ שליט"א

הלב מתרגש מאד בהופעת הגליון המאה, והנה הגליון 
 הנפלא שלכם נקרא "דרך המחשבה",

ר"ת "ה'נה מ'אה, ח'שוב ש'תמשיכו  "המחשבה" והנה
ליון המאה, אולם ירמז שהנה ב"ה זכינו לג ב'דרך ה'זה".

הרבה גליונות  הזה שתדפיסו עודחשוב שתמשיכו בדרך 
 מן כן יהיה רצוןאד בעתיד בס"

 בברכת כהנים באהבה כעתירת
 גמליאל הכהן רבינוביץ

 מח"ס "גם אני אודך"
 יםו"פרדס יוסף החדש" על המועד
----- 

 לכבוד ידידי 
 הרה"ח דוד משה הרשקוביץ שליט"א

הן שפתי לא אכלא מלהודות לפני רום מע"כ על החסד 
רם בכל גיליון וגיליון שמוציא מתחת ידו הרב אשר גו

לאור עולם. התענוג והשמחה שמביא בכל פעם מחדש 
הרי הוא בל יתואר וישוער, כאשר אנו בבית מדרשנו 
מתענגים ללמוד יחדיו את הדברים פעם בארוכה ופעם 
בקצרה אך הצד השווה שבהם שבכל פעם קמים אנחנו 

ו. מן הלימוד באופן אחר מאשר התיישבנו ללמד
התרוממות הנפש ממש והארה גדולה בענייני עבודה 

 לאורו הגדול של רבנו הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א.
תחזק ידך וימינך להמשיך ולהפיץ את תורתו של האי 
גאון וקדוש ולהמשיך בזה עוד רבות בשנים מתוך בריות 

 גופא ונהורא מעליא ומתוך נחת והרחבה גדול.
 ידידך עוז 
 הקורא נאמן

 ר. אל  דב שמו
------ 

 כבוד מזכה הרבים הרה"ג דוד משה הרשקוביץ שליט"א
 עורך ומו"ל הגיליון הקדוש 'דרך המחשבה'

ליונות האחרונים כי אתם מתכוננים יהנה כתבתם בג
 להוציא לאור את הגיליון המאה של גליון זה. 

מעבר להתרגשות הגדולה אשר פשוט וברור כי אוחזת 
עמכם בתחושות הנעלות, יש בכם ואנו מנסים להשתתף 

 לי בקשה ממע"כ.
הרי כל גליון מחדש מלא וגדוש בחומר עיוני חזק מאוד, 
הרבה יסודות נפלים לקחתי לחיי האישיים מתוך הדברים 
הק' שנכתבו בעלונים. אולי שייך שבגליון המאה תעשו 
כעין חזרה כללית על היסודות שנלמדו בעלונים למען 

ואולי להתפרס על פני כמה   התועלת תהיה גדולה יותר.
 גליונות מעתה.

 חזקו ואמצו והמשיכו לזכות את הרבים 
 ותזכו בזכות זה לכתיבה וחתימה טובה

                                   יצחק ל.
 

 

'אני מבקש ומתחנן לפני כל אחד מישראל שילמוד בספרי, ובטח זכות 

 )מצוואתו הק'( אבותי הקדושים זצוקללה"ה יעמוד לו ולכל ביתו בזה ובבא'.

 



 צ"ופרק 

 ואראה מראות אלקים
שראל, הנושא שלא יורד מעל שולחננו זה שבועות מספר, הוא נושא הגדלות העצומה של נשמות י

מציאות שחייבים 'לחיות' עימה, ללכת בידיעה והרגשה זו בכל עת ובכל שעה בלי הפסק, כי רק היא 
מחזקת את האמונה המוחשית אשר מובילה את האדם ליראת שמים ויראת חטא, ההשקפה 

 המרוממה על עצמו, ה'צלע' המרכזית של ה'משולש הקדוש' שאנחנו באמצע התהליך של הרכבתו.
בפרק זה נעלה מעט את הרמה, וננסה להעמיק בדיבורים שיתכן וממעטים לדבר ולהתעסק בהם, 
אולם אנו שכבר הגענו למסקנא כי איננו אנשים פשוטים כל עיקר אין זה גבוה מידי ולא נשגב 

 מבינתנו.
האדם יכול להגיע למצב שהוא רואה בעיניו מראות רבנו ב'חובת התלמידים' קובע ברורות: כי 

מילים קשות לעיכול ברגע הראשון אך לאחר  חניים שעין רגילה וגשמית לא מסוגלת לראות.רו
התבוננות מעמיקה וחזרה עליהן מספר פעמים הדברים מתחילים לקבל משמעות והם נקלטים 

 היטב. וננסה להסביר את נקודת ההבנה בענין.
* 

רָאה' )'שפיגל' בלשוננו(. מראה גוש של זכוכית המצופה בצד אחד בחומר כהה, הרי היא נהפכת ל'מ
 תראהזו משקפת ממנה דברים שונים. שונים כל כך שלפעמים זה קיצוני ממש. ברגע אחד היא 

מעצמה חדר נאה ומסודר, רהיטים יפים ונקיים, כל דבר דבור על אופנו ומקומו, ומאידך, ברגע אחר 
אחד נראה מתוך ה'שפיגל' דמות  מאותה מרָאה ישתקף חדר הפוך ומבולגן על כרעיו ועל קרבו. ברגע

עדינת נפש ושמחה, וברגע אחר אותה דמות תשתקף כשהיא רושפת עשן וחמת זעם )בתקוה שזה 
את אשר  'משֶקֶפת'לא הוא עצמו כמובן...(. וכך ניתן להאריך ולהבחין כי ה'מרָאה' בטבעה היא 

שלפני מה דקות ראיתי מתוך מעמידים בפניה, ולא ניתן להתפלא כלל ועיקר 'איך יתכן', איך יתכן 
המרָאה נוף יפה ומרהיב ורגעים אחר כך אני רואה מתוכה שטחים מדבריים ומוזנחים להחריד. הדבר 

 פשוט ביותר. מה ששמים מול ה'מראה' הוא ממש ישתקף ממנה. ל כל שינוי וללא כל עיוות.
מאיתנו משתקף רק  האמת שהעמדת משל זה כבר תבאר לנו את הענין המדובר. אל לנו להתפלא כי

עניינים גשמיים, ואת העניינים הרוחניים איננו מסוגלים לכאורה לקלוט. כי מה שאיננו מסוגלים 
לקלוט בעיננו את הרוחני זה בגלל שמה שאנחנו מעמידים מול ה'מראה' של עצמנו שהיא ה'נפש', 

עיקר עיסוקנו, את זה  כלו' ה'רגש', הוא בעיקר הדברים הגשמיים שבהם אנו הוגים יומם ולילה ובהם
אנחנו מרגישים ודבר אחר זולתם אין נראה בנו. אולם באם נחליף את מה שאנחנו מעמידים מול 
המראה לדברים רוחניים, הרי שבאופן טבעי ואוטומטי גם המשתקף מתוך המראה של הנפש ישתנה 

 ואנחנו נראה בעין רגילה מראות אלקים.
סתם 'מראה'. המשל יהיה מדויק יותר למחשב משוכלל  אולם, המשל הוא עמוק הרבה יותר מאשר

ומתוחכם ביותר שיש בו תוכנות רבות ומשוכללות, ניתן לפעול בו גדולות ונצורות, להספיק דרכו 
דברים רבים בלחיצת כפתורים אחדים, לחשב חשבונות רבים באבחת לחיצה אחת, אולם דבר אחד 

ההכרה והידע בתכונות הנפלאות הללו. יתכן  -ות מפריד בינו לבין השימוש בכל תכונותיו המופלא
והידע שלו יהא כל כך מצומצם וחסר עד שישתמש במחשב המוכלל בתור מגש להגשת אוכל, או 
לחילופין כשכבר החכים מעט ישתמש בו אך ורק לראות מה השעה המופיעה על גבי המסך, ואת כל 

ואת כל החשבונות המורכבים הוא  הכוחות שניתן להשתמש בו לכתיבת חידושי תורה ועריכתם,
 ממשיך לכתוב ולחשב בכתב ידו.

האדם יש בו תכונות אדירות מימדים, הוא מסוגל להגיע ע"י מחשבת עמוקות להישגים נעלים ביותר, 
הוא יכול להגיע בכח התכונות הקבועות בו ב'ברירת מחדל' להישגים בלתי יאמנו, אולם הוא 'בער לא 

', במחשב המופלא הזה לאכילה ושתיה ולחשוב מחשבות כל היום איך ידע' ומשתמש במחשב ה'על
להשיג עוד מעט ממון וכדו'. ואם קצת החכים יותר והוא מכיר בכוחותיו הרוחניים, הרי שהוא יסתפק 
בדברים מינימליים רוחניים ולא ינצל את התוכנה המשוכללת והמתקדמת להגיע לפסגות שלא חלם 

 ק יותר מאשר הדימוי המוצלח לכשעצמו ל'מראה'.עליהן כלל. זה המשל המדויי
 ונסיים בציטוט מתוך לשונו הקדושה של רבנו בספרו 'דרך המלך' לשבועות )ליל א' תרפ"ה(:

'ומי שחושב שהאדם אינו מוכשר לחשוב ולהבין דברים רוחניים בלא שום לבוש, אינו אלא טועה. כי 
ר, הלא את עצמך שאתה מכיר רק את צל האם אתה מכיר את האדם, ואף את עצמך האם הנך מכי

העולם אתה מכיר, אותם חלקי האדם שחלקי העולם גרמו להם שיתגלו מקרב האדם הנעלם. רק 
זאת יכולים לומר, שחלקי האדם שנתגלו ע"י חלקי העולם הגשמי אי אפשר להם לראות ברוחני, 

אדם הזה תהא לו רוח שכל שלה, וכו', ושוב אין זה נגד האבל מי שכל סביבותיו ומעשיו רק בקדוש
                                                                   הקודש ורוח נבואה, לראות ולשמוע אחרת מכפי שאר בני האדם'.                                                                      

 

 

 מכון 'מחשבה טובה'
 ורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"אייעוץ והדרכה לאור ת

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
2602505436 dmh@okmail.co.il  

 

 הגליון יו"ל ע"י  

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר 

 dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 שליט"א מאיר הרשקוביץנדבת הר"ר 

 תחי' הצוה"ח ארוסי בתו הכלהלרגל 

 ני"ו יצחק ישראל ליכטנשטייןעב"ג הבה"ח 

 שליט"א ישעיהו אברהםבן הר"ר 
 בת קרעטשניףממצוייני תלמידי ישי

 יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל לתפארת כלל ישראל 
 מתוך הרחבת הדעת ומתוך שמחה ונחת

 שליט"א הרשקוביץשמואל חיים  נדבת הרה"ח 

 תחי' הכלה ארוסי נכדתולרגל 

 "אשליט מאיר הרשקוביץבת לבנו הרה"ג 
 ר"מ בישיבת קרעטשניף 

לרוות רוב נחת דקדושה מכל צאצאיהם יה"ר שיזכו 
 לאורך ימים ושנים טובות ומתוך שמחה ונחת

 המשך מכתבים
 לכבוד ידידי היקר הרה"ח וכו'

על העלון הנוכחי בתוך שאר כל ישר כוח גדול מאוד י
 העלונים עד הנה.

הנה אתה מציין ובצדק כי העלון המאה עומד אחר 
כתלנו לצאת לאור עולם ואכן נכבד מאוד היום ודבר 

 נשגב הוא בס"ד לעמוד במקום זה.
מאה אחוז זה נכון וטוב רק כאשר שתמיד עלנו לזכור 

ע פי' רבותינו זיע"א עפ"י הידו זה מאה ועוד אחד...
פעמים לשונה פרקו  אינו דומה שונה פרקו מאהעל '

כשהכונה היא למאה פעמים  ואחד...פעמים מאה 
עם האחד יחיד ומיוחד הוא הבורא כל עולמים אשר 
חופף עליו כל היום ומלווה אותו במעשהו ולשמו 

נת התגלות כבוד שמו בעולם הוא עושה כל וולכו
 מעשיו.

לקבל דברים רמים, בימי חשבון  כמה נעים ומרומם
בלולים במתיקות נועם שירה הנפש של "אלול" אלה 

 המניסים כל יגון וניגון
יה"ר שתמשיך לעלות במעלותיך הכבירים ותסחוף 

 עמך את כולנו יחד 
 מוקירך ומוקיר פעליך 

 גדליה גרינבוים 
 מנצ'סטר יע"א

------ 
 שליט''א משה לכבוד ידידי היקר הרה''ג ר' דוד 

  'מחשבה טובה'שב ראש מכון יו
אבל אני עומד  ,זה זמן רב יהן אמת שלא שמעת ממנ

וראיתי השבוע  .ושומע קולך הנעים כל שבוע כמעט
ור של טיש לי להוסיף למעל''כ אם מותר, בדבר ש

יכנס לתוך הצה איך ליחובת התלמידים, כתבת ע
ור לה' ולהגיע לעבודת התפלה תפילה מתוך חיב

 .באמת
נראה לי להוסיף ממה ששמעתי לפני כמה שבועות  

, ועוררם לתפילה ממשפיע מארה''ב שדיבר לבחורים
שיכולים  אמתית וכעצה להתעוררות הלב אמר להם

 .לשון המדוברתהתפילה בלהוסיף מילים בתוך 
ם לשונו, עוכמו כן כל מקום  ,למשל בחו''ל יודיש

רכה וברכה, והביא ראיה ולהוסיף מה שרוצה בכל ב
שכתב שמי שיש לו להוסיף יכול לעשות  'קמרש''י ה

ומסיים וכן בכל  ,ע תפילהנן ושומכן באתה חו
ואני חושב שזה עצה נפלאה שמרגישים  .הברכות

כמדבר איש אל רעהו ומעורר בו ההתלהבות, וגם 
הורה אז שאפי' שאסור לדבר בין ברוך שאמר 

  .לישתבח מותר להוסיף מילים מקרב הלב ביודיש
נו הקטנה שיש לנו פה וכן ברצוני להמשיך בחבורת

וחשבנו שאולי יותר טוב  'ךדרך המל'על לימוד 
 .ולילך משם הלאה 'חובת התלמידים'להתחיל מ

ושאלתי הוא אם יש למעל''כ היכולת לתת דברי 
על''כ הדרכה ברכה לכבוד המעמד ולשמוע ממ

 .ענינים אלוועצות ב
שעון  9החבורה נקרא למחר יום ג' בלילה בשעה 

 לונדון אם זה טוב 
 מחכים לשמוע 

 ידידך עוז 
 נערשמשון גוב

 
 

 
 
 

 


