
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ס"ג -שנה ב' 
 פרשת תולדות

 תשע"ז 

 
 

וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר ... 
 וישב יצחק ויחפור את בארות המים )כו, טו יז(

הבעש"ט הק' זיע"א בפסוקים אלו. העולם מורכב מארבעת נפתח במאמרו של 
אש רוח מים עפר. יסוד האש הוא היסוד הזך ביותר הקרוב לרוחני, וכך בסדר  -היסודות 

יורד, הרוח המים והעפר, כשהעפר הוא היסוד החומרי ביותר, גוש עפר שאינו מקבל כל 
חיים במעשיהם שעבודת כך בקלות את אור ה'. האבות הקדושים לימדו אותנו אורחות 

האדם בעולם הזה היא להמשיך את אור ה' לכל המקומות הנמוכים ביותר עד היסוד 
 העב ביותר יסוד העפר, וכך הם פעלו בעולם, גם את העפר האירו באור ה'. 

עם הסתלקותם לעולם העליון, התגבר כח הס"מ וכת דיליה והם הגבירו שוב את יסוד 
יע למקומות נמוכים בעולם. כך היה לאחר מות אברהם העפר ואטמו את אור ה' מלהג

שתים ובכל הבארות אשר חפרו עבדי אברהם 'מילאום עפר'. הם יאבינו ע"ה הגיעו פל
העיבו על האור שכבר הגיע לעולם התחתון והחשיכו אותו עד שבא יצחק ויחפור את 

 בארות המים והמשיך שוב את האור העליון לעולם הזה התחתון. עכתודה"ק. 
* 

והנה מקום הניחו לנו להתגדר ולעיין בדברים הקדושים הללו הדק היטב ולהגיע 
 להתרוממות הנפש ע"י הארה עצומה שתאיר לנו בדרכנו בזה העולם. 

גוש עפר ענק משתרע לכל אופק העין. שדה ריקנית מכל צמח, לאחר הקצירה של שנה 
לכאורה יראה גוש עפר  שעברה עומדת עתה שממנית. המתבונן בזו הקרקע בעין בוחנת

 שאין ממש, אין בו כח ואין בו דבר שיכול להועיל לעולם כולו.
אולם המציאות היא אחרת לגמרי. גם קרקע שעתה אין בה שום יצירה וטובה לעולם, 
ויתכן שאף מצב של הצמחת קוצים ודרדרים, אולם באותו זמן שעובד הקרקע ישקיע 

ת הקוצים ויטמין בתוכה זרע קטן, הרי שאז את כוחו בקרקע זו, הוא יחרוש וינכש א
יתגלה כאן כח נפלא שאין כדוגמתו, אותו זרע יקבל כח צמיחה מן האדמה ואותו זרע 

 קטן יתגלה כעץ עבות מלא ענפים ועלים ופירות נאים למראה וטוב למאכל.
נמצא שהקרקע באמת לא היה לה על מה להוציא את כח הצמיחה העצום האצור 

יך להשפיע אליה מלמעלה ולהטמין בה את הזרע, ומעתה, כיון שהזרע בקרבה, היה צר
בתוכה נוצר כאן יצירה חדשה שאין כדוגמתה, לא זו בלבד שהגרעין מוציא את אותו 
סוג פרי למאות ולאלפים, אלא הוא מגדל גם גזע וענפים והעלים הממלאים את העץ 

מעלה, והוא עיבד אותו מכוח הגרעין שטמן בו. כח הצמיחה של הקרקע קיבל אור מל
 עד לכלל הכפלתו והגדלתו לבלי שיעור וערך שניתן לתאר.

כמו"כ מצינו מאמר חז"ל )תענית כה( 'אין טיפה יורדת מלמעלה עד שטפיים עולות 
מלמטה'. עומק המשמעות היא כנ"ל, הטיפה שמגיעה מלמעלה היא אכן העוררת את 

ת הלמטה הרי שהכוחות הכוחות הרדומים מלמטה אבל כשהיא כבר מעוררת א
 טפיים. -שמגיעים מלמטה הינם כפולים ומכופלים. על כל טיפה 

* 
לימוד עצום למדנו מכך. יסוד העפר אשר בנו הינו עב ומכסה את האור העצום שטמון 
בנו. ניתן לראות נשמות ישראל הקטנים עם הגדולים מתהלכים בעיניים כבויות ואור 

כי באר מים חיים נובעת מתחתם, ואור שאין חשך בעדם, והם אינם יודעים כלל 
כדוגמתו, אור אין סוף ב"ה נמצא בקרבם ממש. הבה נלמדם לחפור חפירה להמשיך את 

שכוחות הרע  האור של האבות הקדושים אל קרבנו, לא להיבהל מסתימה אחר סתימה
ו ה'רחובות' יגיע לבסוף, וכשהוא יגיע ואור הנשמה שיש בקרבנוהס"א מפריעות לנו, 

כבר עתה, אותו כח צמיחה שבהעדר הזרע הנכון מצמיח קוצים ודרדרים יצמיח פרות 
 נאים ומתוקים שאין לנו מושג כלל עד להיכן נצליח להגיע.

אנו בדורות האחרונים צריכים להיות מאושרים ושמחים עד מאוד בעבודת החפירה 
ות שלנו היא שאנו שלנו, כי אנו ממשיכים את החפירה מהיכן שאבותינו הפסיקו, והגדל

מעמיקים וחופרים ומגלים אורות חדשים ללא גבול ומידה ביחס לדורות הראשונים, 'כי 
 )דרך המלך שבועות יום ב' תרפ"ט(                                      ופרינו בארץ'. -הרחיב ה' לנו 

 
 
 

 
 מחשבה משביעה

שולחן ערוך ומוכן לסעודה. כל טוב מונח על 
השולחן, כסעודת שלמה בשעתו. האורח יושב 
ומסב בניחותא, ממתין לאות שיוכל לפתוח 

. האות ניתן, כל בסעודה בכדי להשביע את רעבונו
המסובים ובראשם בעל הבית פותחים בסעודה, 
המאכלים נאכלים באווירה נעימה, דברי תורה 

ל השולחן, זמירות מתנגנות מפי עים ענשמ
באותה תנוחה שבה יושב  –הנוכחים, והאורח 

התיישב. דבר עדיין לא בא אל פיו. הוא יושב 
בורקות נים יומתבונן בצלחתו, מסתכל בע

ג המאכל הנמצא בה, נראה כי הוא ומרוכזות בסו
, הוא הגיע מדרך רחוקה ואף ביקש באמת רעב

בית הכנסת כי יעזור לו למצא אכסניא  גבאימ
 נעימה וטובה עבורו.

בעל הבית מנסה לרמז לאורח שיפתח בסעודה 
ואל יתבייש מפני הנוכחים, אך דבר לא הועיל. 

ו בכל מהלך הסעודה, השתתף הוא ישב על מקומ
בזמירות ובדברי תורה שקלחו מפיו בנעימה, 

רוח יובסיום הסעודה אף הודה לבעל הבית על הא
משפחה, ואף הפטיר הנעים לו זכה במחיצת ה

כאן  טעים מאוד'. הבהפתעה גמורה 'האוכל הי
היה ממש כמתמיה הכיצד יודע מה טעמו של 

כי המאכל אם לא טעם בפיו ממש, והרי נראה 
להם  'גילה'אז הוא נותר רעב כפי שנכנס, או 

אכלתי במחשבה. אני  – הגדול 'סוד'האוח את ה
חשבתי על המאכל הרבה מאוד כל זמן שהצלחת 

אומר הוא  –מולי, ומתוך הניסיון  תה מונחתהי
 שבע רק מלחשוב על האוכל.אני  –להם 

* 
כשם שמחשבה על אוכל לא משביעה את הנפש 

מחשבה במצבים כך  –לנו רבינו נוראות מחדש  –
נפשיים אינם משביעים את הנפש. 'וחי בהם' 
אמר הכתוב, רק כאשר יחיה האדם את מצבו 

צמו למצב הרגשי המציאותי רק אז ויביא את ע
דברים  המחשבה משביעה ומרוממת אותו.

שחייבים הרחבה וביאור בס"ד בשבועות 
 )אות יד(                                                    הקרובים.

 

האמתי. למשל לבעל הגן שעליו לעשות מעשים אלו בגנו, לחרוש ולנטוע, לנכש ולהשקות,  עיקר המצוות הן לזכך וללבן ולגלות את הישראל
ותכלית כל מעשיו היא להוציא את השושנה, ואם יעשה הכל ואת השושנה לא יעלה, לא פעל כלום. כן העיקר בכל עבודתנו לה' הוא להוציא את 

       הזה יחסיר הרי שהוא כאותו בעל הגן שעשה הכל חוץ מלהוציא את השושנה, ואם יקיים את כל המצוות ואת הפרט האמתי איש הישראל
 תר"ץ( המלך תולדות)דרך 

 



 

 

 

 

 חפרק נ

 עורו ישנים משנתכם

הנושא הכללי בו אנו דנים הינו בחלק ה'עשה טוב' אשר מבקשים אנו להיכנס עם 

וכמובן גם אנו צריכים לפעול לפי הדרך שאנו  -הנערים, אנו רוצים להגיע עמהם 

לעבודת ה' חיה ותוססת, עבודת ה' שתהא מלאה הנאה  -מבקשים להתוות להם 

הג בדרך זו מתוך ושמחה, עבודת ה' שתסב להם עונג ואהבה להמשיך ולהתנ

 סיפוק והרגשה של תכלית הנרצה למען יעמדו בדרך זו לאורך ימים.

החלק של ה'סור מרע' בו עסקנו במשך כל החלק הראשון של סידרה זו הרי הוא 

       קל יותר להגדרה ולהכוונה, הוא ברור יותר בבחינת כזה ראה ואל תעשה, ב

ת ורגשית, עבודה שצריך להפעיל ניגוד לכך עבודת ה'עשה טוב' היא עבודה נפשי

בה את החלק המופשט יותר ואת החלק הרגשי שקשה יותר לעבוד אתו בכלל 

 ובפרט עם צעירי הצאן. 

ואנו חייבים להזכיר לעצמנו שוב ושוב כי חלק ה'עשה טוב' של העבודה הרגשית 

והנפשית היא מוכרחת ובסיסית לכל החפץ להצליח בעבודתו, כי רק כאשר 

הנאה ימלאו את לב הנער בעבודה רוחנית הוא יעמוד בזה ימים רבים הסיפוק וה

וישאף להמשיך ולהחזיק בה. ולכן עתה כשהדבר הוברר שוב, הבה נמשיך ונבסס 

ידיעה חשובה ביותר שחשוב לדעת ולהדגיש לעצמנו, כי חוסר ידיעת המושג 

 הבסיסי הזה יגרום לחוסר הצלחה בהתקדמות.

* 

 קורא הנביא לישראל בניו אהוביו של מקום. -'עורו ישנים משנתכם' 

הנפש הקדושה שלכם ישנה שינה עמוקה, היא נמצאת במחבוא עמוק ומוסתר 

בתוך הלב, מקום שאם לא נעיר אותה באופן יזום שום דבר לא יעיר אותה, ולכן 

 -עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם  -צריך אזהרה ברורה וחזקה 

היא תמשיך לישון שינה עמוקה בלי הרגשות של שמחה  אם לא תעירו אותה

 והנאה בעבודת ה'. 

ועתה, לאחר שאנחנו יודעים שהנפש צריכה התעוררות, אנחנו באופן אוטומטי 

וטבעי משליכים ומדמים את התעוררות הנפש להתעוררות שאנו מכירים זה 

והלאה כל  ם, הרי שמאזכו של המוח, לאחר שקלט מושג מסוימכבר, כי כך הוא דר

כנס אל המוח מיד הוא יפעם שהוא יגיע לאיזה מושג דומה שמבקש לברר ולה

 מקפיץ את הידיעה והמושג הקודם ולפי זה הוא פועל ומבין בכל דבר לפי עניינו.

כאשר אנחנו מבינים שיש כאן ענין של התעוררות אנחנו מדמים את זה 

תעוררות הנפש הינו להתעוררות הגוף משנתו. ואנחנו חושבים ומבינים, כי ה

כהתעוררות הגוף, וכשם שאת הגוף ניתן להעיר בצלצול חד וצורמני או בגערה 

נוקבת, והישן מזנק מן המיטה באחת, השינה נעלמת ממנו והוא מתחיל בשגרת 

יומו, כשדי מהר קורי השינה נעלמים והערנות תופסת את מקומה. ויתכן שנחשוב 

ולה אחת מספיק לעורר אותה שגם את הנפש ניתן לעורר באחת, שבפע

 מתרדמתה.

חובה עלנו לדעת כי הדבר שונה בתכלית. התעוררות הנפש הינו תהליך ארוך 

ואיטי, הינו תהליך שאינו מסתיים ברגע אחד של התעוררות, העבודה על הרגש 

וגילוי הנפש היא עבודה שצריכה להיות תמידית וארוכה, לפעמים להגביר את 

ר להתרגש כל הזמן, אולם העבודה צריכה להיות העוצמה ולפעמים אי אפש

 קבועה וממושכת ורק כך 'עורו ישנים' ולראות הצלחה אמתית בנושא. 

 

 

 נעלם -עולם 
 ואחר ע,יוד איני סודך את 'עולם עולם!

 '.אחקור לא סודך
רבינו זיע"א מעלה את הרהורי הלב ביחס 

 להבטה על העולם. 
ההבטה על העולם הינה מורכבת ומסובכת 
עד מאוד. אני רואה שיש כאן סוד, אני מבין 
שיש כאן איזה מצב של התבוננות מעמיקה 

בה אולם אני שניתן ואולי אף צריך להעמיק 
מגיע למסקנה  - ליון ימשתפך רבינו עלי ג -

מאד מהירה כי למעשה אני לא עומד לחקור 
אחר הדבר המורכב הזה כי הוא נועד 

 מלכתחילה לכישלון. 

אני מבין עד מהרה כי המחקר אחר הבריאה 
סיכוי ואין שום  ,המופלאה אין לה חקר

שבעולם שאגיע לאיזו תוצאה נכונה 
 וממצה. 

אני גם מבין בתוכיות לבבי כי אם אתחיל 
לפרק במחקרי את העולם לפרטים וכך 
אתבונן בו, הרי שצחוק גדול יתעורר עלי 
בשמים. הם ילעגו ליומרה המטופשת 
והחצופה יחדיו, לקחת עולם כה מיוחד 
 ומורכב שהיופי והמיוחדות שבו הינו

במורכבותו, עולם שיש בו סוד עמוק ביותר 
יו בדרך מסוימת מאוד,  שצריך להגיע אל

בדרך מחקר לא שגרתית ורגילה, דרך 
ייחודית שתפצח את הסוד הזה בבת אחת, 
וכל דרך אחרת שגרתית נועדה לכישלון 

 מראש. 
 להבינו ואדמה ממך פרט אבדיל אם כי'

 אף ולבי כמטורפה במרום דעתי תראה
 '.כמטומטם בעיני

חיפוש אחר חיפוש והתבוננות מעמיקה 
יותר מביאה אותנו לתוצאה הנכונה 
והראויה, תוצאה שמרגיש הלב ממנה כי 
נכונה היא, היא מגביהה את הנפש ומרנינה 
את הלב, היא מעצימה את ההרגשה כי 
אשרי העומדים על סודה, הסוד שמיליארדי 
הולכי על שתים במשך אלפי שנות קיומו 

לא הבינו כי כל מחקריהם לא הגיעו לחקרו ו
אינם מגיעים אפילו לקליפה החיצונה של 

נכונה במחקר העולם ולא הגיעו לתוצאה ה
אחר הדבר העצום הזה, כי דרך המחקר 
שלהם לא היתה נכונה וכשהדרך לא נכונה 

 התוצאה היא בהתאם.
  מהי אם כן דרך המחקר הנכונה?

 )צו וזירוז כט(

 הגליון יו"ל ע"י 

 0527621345קרעטשניף, רחובות  קריתדוד משה הרשקוביץ הר"ר 

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

 גליון זה נתרם ע"י
 הי"ו אפרים פישל ויזלהר"ר 

 לע"נ זקינו


