
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"אגיליון  -שנה ב' 
 אראפרשת ו

 תשע"ז 

 
 

וארא אל אברהם וגו' באל שדי ושמי הוי"ה לא נודעתי להם וגו' לכן אמור לבני  וידבר וגו' אני הוי"ה
 ישראל אני הוי"ה.

דרשוני. הקושיא המפורסמת היא היתכן שלאבות הקדושים לא  הפסוקים הללו אינם אומרים אלא
נודע בשם הוי"ה ומקראות מלאים הם בחומש בראשית שהשי"ת התגלה לכל אחד מן האבות 

אמור לבני ישראל אני הוי"ה', בגלל מה  לכןודיבר עימם. ועוד צריך להבין את המסקנא שבדבריו, '
 צריך לומר להם אני הוי"ה.

ויתבאר. הבורא יתברך שמו ויתעלה הוא 'אדון עולם אשר מלך ... והוא היה והוא הוה והוא יהיה 
בתפארה'. והנה כאשר נתבונן בשלשת המצבים של היה הוה ויהיה מי מהם מורה יותר על גדלות 
הבורא, זה שהוא קדמון לכל נמצא, או שהוא אחרון לכל יצירה, או שמא זה שהוא מחדש בטובו 

ם תמיד מעשה בראשית, נעלה שאכן זה האחרון, חלק ההוה הוא המורה ביותר על גדלותו בכל יו
 יתברך שמו. 

והסיבה לכך היא, כי הכופרים והאפיקורסים טוענים בהבלותם כי אף אם נאמין שהבורא ית' הוא 
קדמון לכל נמצא ואף הוא נצחי לעולם, אולם השגחתו אינה משגחת על העולם כעת. לאחר שברא 

העולם השפל הזה, כביכול חזר לעולמות העליונים והפסיק את השגחתו על העולם, ומסר את  את
 ההנהגה וההשגחה לכוכבים ומזלות.

אנחנו, עם בני ישראל, לעומתם, מאמינים ויודעים את האמת לאמיתה כי גדלותו יתברך שמו היא 
ותה מידה, ואנו בניו אהוביו לאין סוף ואין תכלית עד שהוא ית"ש משגיח על כל דבר קטן כגדול בא

 בני יעקב בחירו מגלים ומביאים לידי ביטוי את מלכותו ית' בעולם.
)וראוי  דהיינווא"כ ברור הוא שעיקר הביטוי לגדלות ה' היא בעיקר בחלק ה'הווה' שבהשגחתו ית', 

דהיינו  כיון שהשי"ת הוא נצחי, גם עבודת ההווה שלו היא נצחית,שנשים לב לשורה הבאה במיוחד(, 
ועל זה מרמז שם הוי"ה ב"ה, שמרומז בו כל שלשת  שכבל רגע הוא בורא את העולם מחדש,

 ה ויהיה, אולם ההווה מודגש בו ביותר. והחלקים היה הו
וכאן נמשיך את הקו הלאה. כדי שהשגחתו ית' תתגלה בעולם בבחי' ההווה, יתכן בשני אופנים. ניתן 

והוא, ע"י בכל יום תמיד, ויתכן אף בדרך אחרת.  ה כולהלהוכיח זאת ע"י שהוא מחדש את הבריא
שיברא בכל עת עולם נוסף או יוסיף על העולם הקיים עוד ועוד חלקים, וכך יתגלה כוחו הגדול 

ה. וחכמתו ית' החליטה שרצונו הוא שהעולם שברא הוא יהיה העולם היחיד, ובחידוש וכוח ההו
י' -הקדוש 'שד ם. וענין זה מתבטא בשובכל רגע מחדש בכל יוםאותו הוא יחדש ובגודל הזה דייקא, ו

כידוע מאמחז"ל שאמר לעולמו די שלא ימשיכו להימתח ולגדול, כי אם לא היה אומר להם די היו 
 ממשיכים בכח החידוש בהווה.

י הוא נגזרת מכח שם הוי"ה, דהיינו, מכיון שהשי"ת הוא מתגלה בעולם בכוח ה'הווה' -ולכן, שם שד
לומר לעולמו די, שלא יתגלה כוחו ע"י הוספת עולמות, אלא ע"י החזרת אותו עולם כל היה צריך 

 רגע אל אפס ותוהו לנקודת הבריאה ולברא אותו בכל רגע מחדש.
ועתה, טרם נבא אל תכלית המאמר, נקדים עוד הקדמה קצרה. ישנן מושגים שהאבות הקדושים 

שי"ת יגלה לנו. כלומר, בדברים שיש לנו קשר ובכוחם אף אנחנו עם בני ישראל משיגים גם ללא שה
אבל, ישנן ישיר אליהם, ואנחנו שותפים לענין, אזי אנחנו מגיעים להבנה האמתית גם בלי שיגלו לנו. 
 דברים שאין לנו קשר ישיר אליהם וממילא כאשר הקב"ה רוצה שנדעם אזי הוא מגלה לנו.

עולם כולו מרגישו ואף נו דבר, אזי הופרט חשוב נוסף להשלמת המערכה, כאשר השי"ת מגלה ל
 האומות יש להם שייכות ונגיעה לידיעה זו.

ומעתה, את שם הוי"ה אינו צריך לגלות לנו, כי אנחנו חלק מן הבריאה, אנחנו מגלים את ההווה 
עבורו יתברך, ומאמינים כי הוא אכן מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ומכיון שאנו 
 מגלים זאת לבד אינו צריך לגלות לנו זאת, וממילא לאומות העולם אינו מגיע, וכך הגיעו מצרים וכל

כיון ששם די -מהם למצב של כפירה בחידוש העולם בכל יום תמיד, אולם את שם שהאומות יחד ע
קודש זה הוא גילוי ההנהגה של צורת החידוש בעולם בחלק ההווה, וזה הוא החלטה של רצונו 

 הפשוט של השי"ת בעצמו.
לם אלא משגיח וא"כ, כאשר רוצה השי"ת לגלות לכל העולם שהוא יחיד בעולמו ולא עזב את העו

ומחדש בכל יום תמיד, צריך הוא כביכול לגלות לישראל גם את שם הוי"ה וממנו יטעמו ויגעו גם 
 האומות האחרות. 

ל -, כלו' השם שהייתי צריך לגלות לאבות הוא 'באדי-ל ש-וגו' בא ארוזה  א"כ הרמז בפסוקים. 'וא
בדם בכוח השותפות הקדושה של די' בלבד, 'ושמי הויה לא נודעתי להם', כי את זה ידעו ל-ש

ישראל בעולם, ועתה, כיון שגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, ומצרים לא מאמינים בכוחי 
המחדש ומשגיח על העולם, ולכן חושבים שאינני מתעניין ורוצה בגאולת בני, אזי 'לכן אמור לבני 

  ם למצריים, וכך יגאלו את בני.ישראל אני הוי"ה', אני מגלה להם כביכול את שמי הוי"ה וזה יגיע ג
 )דרך המלך יום ב' דשבועות תרפ"ט(

 
 
 
 

 

 ומתי יגאלנו
מלמד אותנו רבינו בספריו הק',  -תחשבו 'מחשבה חזקה' 

תלמדו להרחיב ולהחיות את המחשבות, לראות כל מצב 
מחשבתי כמציאות חיה ונושמת מול עיננו, והוא לא 

לנו איך זה נראה מסתפק בהוראות אלא מדגים ומשיל 
כשסיפור טוב חי ומציאותי לנגד עיננו, לאחר שבמחשבה 

 עצמנו אותו.החזקה הרחבנו ו
בפרק מיוחד לכך פרק ז' ב'הכשרת האברכים', מדגים רבינו 
את סיפור שיעבוד ויציאת מצרים כיצד זה היה נראה, אנחנו 
נעתיק אי אלו שורות מתוך כל הפרק, ומומלץ ביותר ללמוד 

כולו בתוך הספר )המלצה זו הינה כללית לכל את הפרק 
 הספרים ולכל הפרקים...(:

חייו של העברי הפקר היה יותר מחיי כל בהמה וחיה, לא 
לבד בזה ששלחו אותם למקומות מסוכנים כגון להביא 
להם דובים ואריות, רק גם במצרים הפקר היו. גם כל 
מצרי שוט ורשע גם כל נער בזוי התחצף לקלל אף 

עברי זקן ונשוא פנים הכאות איומות עד שבור להכות 
את עצמותיו אף להרגו, גם אם היה העברי גיבור ממנו 
היה מוכרח לסבול את הכאותיו של כל נער משוקץ כי 

הם ח"ו לכלות ימי אשר יהין לעמוד נגד מצרי אשר ביד
את כולם כרגע. ... את גופם של בני ישראל התחכמו 

 ת וגם את רוחם לפרור. נחשים הנוכלים כ"כ לפרוק ולכת
והנה בתוך צרותיהם אלו באו משה רבנו ואהרון הכהן 

קורא 'פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם  וקול ה' בהם
במצרים, ואומר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ וכו' 
זבת חלב ודבש'. גם איש קר רוח וכבד אמונה א"א היה 

כי לא שח"ו יהיה מסופק בדברי קודש אלו, כי בחוש ראו 
 משה המדבר, רק ה' מדבר על ידו.

והאיש בא אל ביתו ומספר לאשתו ולבניו את הגדולות 
ואת הנפלאות אשר שמע ואשר ראו עיניו, ומדברים 
ומציירים לפניהם איך תראה יציאתם מזה ובמה יכינו את 

 עצמם לדרך.
ומה מאוד הפליאה בשורה זו לפעול בהילדים, ילדי 

הם אשר עיניהם מפיקות פחד ישראל. לא אותם הילדים 
ובהלה, לא אותם הנדהמים השתקנים הם אשר כעזובים 

גופם הרך לקול עלה  יסבבו, ידיהם כאילו מדולדלות וכל
ווץ. ילדים חיים נעשו, וכל אחד לבית חברו נידף כולו יתכ

פזון מתקבצים יחד בביתם ירץ וחברו לחברו ובח
להם  ובשווקים, ואלו אל אלו מספרים את אשר סיפרו

אבותיהם. ומהם אשר בקולם המצלצל על חבריהם ניצחו 
לאמור, כן, ה' אלקי ישראל יבוא אלנו, אני אכירהו 
תחילה, זכורני כשהייתי במדבר לבדי ומלאך ה' האכילני 

מי, ומתי יגאלנו, , אבי אוהשקני. ושוב רצו אל בתיהם
מתי יבוא ה' אלנו בתורתו, למה לא בא היום, אני רוצה 

ן להקב"ה, כל אשר יצווני, כל אשר יצווני להיות ב
 לץ להמשיך מתוך הספר בעצמו.מווכפי שפתחנו, מ .אעשה'

                                                                                   
 
 
 

 

להתתקן  כשאתה עובד לתקן את עצמך, אם לא יעלה לך בפעם אחת, אל יפול לבך בקרבך, כי רק ליפול ולרדת לבאר שחת יכולים מהר, אבל
צריכים עבודה רבה, קשה ומתמדת, אדרבה, אם ידעת בך איזו מידה שהיא נפגמת, ועיינת בדברנו, והתחלת לתקנה, ודומה לך שבפעם אחת 

 כבר תיקנת אותה, דע לך שמרמה אתה את עצמך. הרבה פעמים והרבה זמנים צריך אתה לעבוד בה ולתקנה מעט מעט עד שתוכל לה.
 (פרק ט' חובת התלמידים תחילת)

 



 

 

 

 פרק סה

 2חוג לציור 
התחלנו בכוחו של ה'ציור', הכח העצום שיש בו בכדי להביא את האדם לכל מיני 

המצב שהאדם חושב  –מצבים שהוא חפץ להגיע אליהם מבחי' רגשית, וה'ציור' 

במחשבתו ומצייר לפני עיניו את הדבר קורה הוא מתעורר לאותו מצב. מכאן 

בעניינה של התפילה, אולם הרגשת הלב היא כי כדאי אנחנו מבקשים להרחיב 

להרחיב עוד בענין ה'ציור' בכדי שעוצמתו של המושג תכה בנו שורש בכדי 

 להשתמש בו בהמשך הצלחתנו בעבודת ה' עם כלים מעשיים וחזקים.

* 

עומד בעל חנות בחנותו, עמדת המוכר מאחורי הדלפק, קופת הכספים לפניו והוא 

ממתין לקונים שיבואו וימלאו את סליהם במוצרים שהוא מוכר. החנות ריקה 

מאדם, הסחורה מוכנה ומזומנה על המדפים והוא עומד בינתיים בטל ממלאכתו. 

נים לקופה, האדם הנה נכנס אדם, אולי הוא יהיה הקונה שיכניס לו מעט מזומ

נכנס, סוקר את החנות, ומתחיל בסדרת שאלות, כמה עולה, מה טיב הסחורה, 

למרות השאלות ועוד שאלות מן הענין ושלא לענין, המוכר אדיב במיוחד, 

הוא כובש את המטרידות שיש חשש אמתי שאינן מובילות לקניה בסופו של דבר, 

ל כל השאלות וממתין לסיומן, כעסו המתחיל לבעור בו באש נמוכה, הוא עונה ע

 בסוף הוא ירכוש מן המוצרים.אולי בכל זאת והעיקר ש

סדרת השאלות נגמרה, האדם מודה למוכר על התשובות והוא יוצא מן החנות... 

חרונו של המוכר עולה עד כדי להשחית, בליבו פנימה הוא מודה על כך שאין אף 

אחד בחנות לכלות עליו את זעמו. הרגש שעלה בו מתחזק והולך מתחזק ומוסיף, 

ם הוא מוצא עוד נקודת הוא מדמיין מול עיניו שוב ושוב את אותו אדם ובכל פע

 חובה עליו, ועוד סיבה לכעוס עליו בכעס שלא מסתיים. 

מאידך, בימים שאותו מוכר בדיוק עומד מאחורי הדלפק אבל החנות מלאה 

בקונים, כל אחד ושאלותיו וכל אחד והשרות אותו הוא מבקש, הקופה מתמלאת 

שום, ואז מגיע בשטרות ומטבעות, והכל זורם בלי הפסק, בקושי שיש לו זמן לנ

מוכר באמת האותו נודניק מעצבן, הוא שואל שאלות ואף מעליב את המוכר, 

כועס ונעלב באותו רגע, אך משעזב את השטח ועזב את החנות, מאותו רגע הוא 

כבר שכח את מה שקרה, הוא כבר מתעסק ונותן שרות ללקוחות אחרים, אין לו 

 זמן לחשוב על מה שארע כי הוא עסוק מאוד.

כן מצאנו את ההבדל העצום בין מקרה עם כח הציור ובין מקרה ללא כח אם 

יש לו זמן לפתח את המקרה ולחיות אותו כפי  ,הציור. אותו מוכר שכל הזמן לפניו

שהוא קרה עתה ממש, ואם המקרה קרה עכשיו, אז גם הרגש שהגיע בעקבותיו 

בעו של האש כלומר, הכעס, גם הוא קרה עכשיו ולכן הוא כועס שוב ושוב, וט

כשמוסיפים לו חומרי בעירה הוא ממשיך לבעור ולבעור בעוצמה חזקה יותר 

 ויותר.

מנגד, אותו מוכר עסוק, גם הוא נעלב ברגע הראשון, אבל מכיון שלא היה לו זמן 

לצייר את המקרה מול עיניו שוב ושוב וממילא הוא לא חווה את המקרה עכשיו 

הרגש של הכעס גם הוא שייך לנחלת  ממש אלא בעבר, לפני שעה ויותר, הרי

 העבר וממילא הוא כבר נח מזעפו ופעמים שאף איננו זוכר את מה שארע.

זהו כוחו של ה'ציור', 'לחיות' את המאורע חי וקיים לפני עיניו, לחוות את המצב 

ממש במציאות, כי כלל לנו בתורת המחשבה: 'המח איננו מבדיל בין דמיון 

האדם חושבת ומציירת מאורע מסויים אף שאיננו  למציאות', אם המחשבה של

באמת במציאות הוא נחווה במח כמו שהיה באמת. בכח הזה אנחנו מבקשים 

 להשתמש בבואנו לתפילה.

 

 

 

 

 

 יעידו נא המשטינים
מדור זה המוקדש ברובו להבעת רגשות ליבו 

זיע"א בחלק  הטהור של רבה"ק מפיאסעצנא
הגענו לסעיף ל', שכותרתו  .ה'צו וזירוז' המופלא

ובים ליקוט איזה התרגשויות מימים ט –
 . ובפרט מזמני הריקודין תרצ"ג

העת עתה אינה חגי ומועדי תשרי, אולם בכל 
זאת אביעה את חלק נבחר וקטן מן הדברים 
הק', בעת רצון קדוש ונורא זה, עת עיננו 
מביטות בצעירי הצאן בחורי החמד נתונים כל 

הק' של ימי השובבי"ם הק', כולם בעבודות 
משברים את רצונותיהם לעשות נח"ר לבוית"ש 
בלימוד ועסק התורה הק' בשעות על שעות 
רצופות ביום ובלילה לא ישבותו בלעה"ר, 
הרגשות עולות ומוצאות להם מפלט בלשונו 
הק' של רבינו זיע"א, ובהורמנא דמלכא נשייך 

וזו לשון  את הדברים לעניינא דיומא הדין.
 שו:קד

שומע קול בכיות, הרבה עולמות בראת, ובריות '
אין מספר בכל אחד מהם עשית, ומבין כולם רק 
את האדם לעבודתך הכשרת, אבל כולם אליך 

 עורף פנו, ואת אדנותך מן העולם לך מסלקים.
ורק האיש ישראל הוא היחידי בכל עולמך הזה, 
אשר בכל ליבו ונפשו לך עובד, אב הרחמן 

ה, ואתה תביט. דמעותיהם לשד למענך הוא מוכ
בשבילך כמים הם ניגרים, ואתה נשמותיהם 

 תחריש.
כל העולם אותנו מחרפים בשבילך, ועל שאיננו 
כופרים בך ח"ו כמוהם אותנו מכים. והאם גם 
אתה תוסיף להכותנו על אלה מכה רבה ח"ו. 
מפני להבים ומשיני אריות אליך אנו בורחים, 

תסתיר,  ואתה את פניך הקדושים ממנו
מתחזקים וקוראים אנו לאמר, יש לנו אב 
בשמים, ואתה את שערי שמים בעדך תסגור 

 ואת זעקתנו ח"ו לא תקשיב.
הן גם חוטאים אנו, הן יש עלנו מקטרגים 
במרום, אבל רבש"ע, שומע קול בכיות הנה 
ימים קדושים הללו, יאמרו נא המשטינים, 
אפשר ראו אף אחד בכל עולמך הגדול זולת 

אל שיקום לסליחות, או אפשר עלתה ישר
תקיעה אחת לשמי שמך זולת מישראל. ומי 
האיר כ"כ את היכלי עליון זולת ישראל 
בקדושת יוה"כ, בסוכה לולב ומיניו. יבואו 

 ויעידו המשטינים אם ידעו.
ואף אנו נחרה ונחזיק ונחזק, יבואו נא המשטינים 
בעצמם ויעידו איך הוכו קשות ע"י להבת שלהבת 

רה הק' של צעירי צאן קדשים בהיכלי הישיבות התו
וכל חלק  ,כל שליטהמהם ובכוללים הק', איך שכילתה 

שכבר בלעו אל פיהם עד היום, את הכל כבר הקיאו 
 ,והם מובסים עד דכא, הם הם יעידו וימליצו טוב בעדנו

 כי באמת באמת:

  - - -מי כעמך ישראל 

 ליון יו"ל ע"י יהג

 250-260-5435קרעטשניף, רחובות  קריתדוד משה הרשקוביץ  הר"ר

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

 גליון זה נתרם ע"י
 הי"ו ויזלאפרים פישל הר"ר

 לע"נזקינו


