
 

 גיליון ק"ה -שנה ג'   
 פרשת לך לך

תשע"ח

 י אלקים במה אדע כי אירשנה -ויאמר אדנ
:( אי', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, מיום שברא הקב"ה את בגמ' )ברכות ז

י -העולם לא היה אדם שקראו להקב"ה אדון עד שבא אברהם וקראו אדון שנאמר אדנ
 ירשנה.אלקים במה אדע כי א

ונתבונן במעלה הגדולה שראו חז"ל לציין ולהדגיש כי אברהם אבינו היה הראשון שקראו 
י -מהפסוק הנאמר בפרשתנו שאמר אברהם אבינו לפני הקב"ה 'אדנ להקב"ה אדון, ודוקא

 אלקים במה אדע כי אירשנה'.
י הינו השם שנקרא עד הים בעת שאנו מזכירים מברכים את שמו הגדול -שם זה של אדנ

.( על נ)ים חפס ית' עולם. אבל בכתיב, השם בדרך כלל הוא שם הוי"ה. וכבר אמרו חז"ל
הקב''ה לא כשאני נכתב אני  אמר' ,' )שמות ד טו(זכרי לדור דור וזה הפסוק 'זה שמי לעלם

יש הבדל בין הקרי והכתיב וצריך  .אני ביו''ד ה''א ונקרא אני באל''ף דל''ת נקרא נכתב
 .'להבין את משמעות עומק הדברים

ב'מזמור לתודה' )תהלים ק( 'הוא  ,'כתיב'וה 'קרי'לזה מצינו הבדל בין הבמקום נוסף בדומה 
ויש אנחנו עמו וצאן מרעיתו', כשהכתיב הוא 'ולא אנחנו' והקרי הוא 'ולו אנחנו'.  עשנו ולו

 בכך רמז גדול. 
והוא יצר את כל אי' בספה"ק 'עבודת ישראל', שהאמונה שהקב"ה הוא בורא עולם 

הבריאה כולה, אולם הם סבורים כי דוקא בגלל שבקב"ה גדול כל כך הרי שלא מתאים 
צמו בבריאה שברא ולכן עזב ה' את הארץ, ומסרה למזלות למלך גדול ורם שיטפל בע

אינו מנהיג עוד את עולמו  ח"ו(לשיטתם, )להנהיגה עד היום. וממילא, מכיון שהוא ית' 
הרשות נתונה לכל אחד לעשות כרצונו ולית דין ולית דיין לקבוע לאדם מה יעשה  ,שברא

זהו שיטת הכופרים האפיקורסים  בשרירות ליבו. לךבעולם וכל אחד י ומה יפעל
שלא עזב ה' את הארץ  נחנו עמו וצאן מרעיתו מאמינים בני מאמיניםאשמלפנים, אבל 

של אפילו אלא אדרבה הוא משגיח ומחיה את העולם בכל עת ורגע ללא הרף וללא הפסק 
 כרצונו וכמצוותו, ומכיון שכך הרי שאנו משועבדים למלך הכבוד לעשות רגע כמימריה

רצונו  ל בעולמו של הקב"ה מבלי לעשותות להשתמש ולהתנהבכל עת ועונה ואין לנו רש
 .מקוםשל 

העולם מצד על כל העולם,  אולם, גם אחר שאנו מאמינים בבורא עולם שברא ומשגיח
לא השגחת הבורא, תנהל מעצמו למ הואשו, נותן את האפשרות שיחשבו בני האדם עצמ

ויש מקום לחשוב שעולם כמנהגו נוהג בטבע ללא השגחה, וח"ו להגיע לתוצאה המוטעית 
 שניתן להתנהג בעולם הזה ללא עול מלכותו ית'.

ת חיות העולם בחיים חיותו בעולם הזה, לגלות את האמת בפנימיו וזוהי עבודת האדם כאן
 בכל פעולה שעושה. לם את הבורא יתברך שמו בעו ילא לגלותוממ

עות הכופרים שקדמו לו אינן , לגלות ולפרסם שדבעולםבינו אוזאת היתה עבודת אברהם 
נכונות ואין בהם ממש, וכפירש"י בפסוק אלקי השמים ואלקי הארץ שמתחילה היה רק 

 . אלקי הארץ שהרגלתיו בפי הבריותגם אלקי השמים ועתה הוא 
, היינו הוא עשנו''י כשרי ב'ולו אנחנו'. כו' והקולא אנחנהוא עשנו בפסוק 'וזה הרמז 

שבעצם הבריאה שנבראנו המציאות היא שנראה שח"ו 'ולא אנחנו', שאין לנו ח"ו קשר 
, ולכן, במצב ליח בכךדו לפתות ולסמא את העינים והוא מצצר תפקייושייכות אליו ית', ה

עמו וצאן מרעיתו', תפקיד זה של 'ולו אנחנו' להפיץ את האמת שבאמת  נחנואכזה, 'ולו ש
. 'ן מרעיתואנחנו עמו וצא' -נו זה מוטל על לוואנחנו שייכים אליו ומחוייבים לשמוע בק

והמציאות כתיב בא', והקרי שהוא הנסתר והנהגה בפה ולא על וא הנגלה הש 'כתיב'ולכן ה
 .דנושצריך להתגלות על יר תגבי הכתב, הוא הנס

דנ"י, כי הכתיב ואם כן מבואר על נכון גם ההבנה של השמות שנכתב בהוי"ה ונקרא בא
 סמאממחיה והמהווה את כל הבריאה אבל מחמת היצר ה"ת הינו השהוא המציאות השי

ון, בשם אדנות, בכדי לפרסם את עיננו איננו רואים זאת ועלנו מוטל לקרותו להקב"ה אד
 .עולםעתה ועד יתברך מחיה את כולם מ לכל באי עולם שהו

לראשונה לקרות בשם ה', והוא הראשון  בינו עליו השלוםאברהם אעבודה קדושה זו חידש 
כלומר שפרסם לכל העולם כולו כי הוא יתברך מחיה ומנהיג את כל העולם,  דון'אאו 'שקר

ו, עזב ה' את העולם ח"טוענים שאפיקורסים הוזה לא רק ויכוח ב'דעות' עם הכופרים וה
רך להיות עול מלכותו יתבמין תחת  אאת האדם המאלא זו ידיעה מחייבת ומכניסה 

   ולפרסם אלוקותו ית' בעולם. גידיוומשועבד לו ית' בכל אבריו 
                                                                                                                                                                                       

 
 גשותרה 'תחן'פו

מים רבים זרמו בנהרות מאז הפרק הקודם שהיה 
נו לטובה שעסק בכח בשלהי השנה שחלפה על

 נגינה. ה
 ת הנידון בקצרה.אונזכיר 

תארנו בהרחבה את הנגינה שחובקת עולם, כל 
ת המקצבים וסגנון השירה אאומה ולשון יש לה 

המיוחד לה, ולכן עלנו למצא את החילוק שיש בין 
 ישראל לעמים.

השאלה העמוקה הלקוחה מן  את עוד העלנו לדיון
א אכן גדול כח הנגינה הואם , שיומית םהמציאות היו

כל כך, היתכן שרואים זמרים ובעלי מנגנים אוחזי 
במקצועיות רבה ובמציאות הינם פונים וקרימ

רחוקים מאוד מאוד מעדינות הנפש ומהגבהת 
 נפשם לבורא ית"ש.

איננה מעלה ואיננה נגינה  בקצרה מאוד, כי וענינו
נגינה הינה כח מעורר רגשות. כח שמנענע  -מורידה 

נגן ומעורר את הכוחות החבויים את נפש המ
בתוכיותו, מקומות שהוא לא מכיר ולא מגיע אליהן 

 בחיי היום יום. 
ד ולא כח מתקן ומכיון שהיא כח מניע ומעורר בלב

ינו א' קופאות השימורים תחןופומעדן, הרי שכמו ש'
נו גורם שבקופסת א, ואיסמשפיע על תוכן הקופ

ח ייכנס מוצר פלוני אותו הוא חפץ. השימורים שפת
לא ישתנה טעמה וריחה  שחבית יין סתומה וכשם

 כאשר יפתחנה, בדיוק כך הוא כוח הנגינה העצום.
לב טהור כי יתחיל לנגן ניגוני קודש והתעוררות 

 ליחו העליון ויציעורר את הנפש להרגיש נועם זי
לטפס לפסגות רוחניות ולחדור לעמקי נבכי נפשו 

 להכיר את נפתוליה ולסדר אורחותיה.
לעומת זאת אדם שהוא איננו במצב רוחני טהור, 
ליבו מלא תאוות ורצונות שפלים, כל ימיו הוא עסוק 

ד בטיפוח נפשו התאוונית והפתלתלה להשיג עו
יפים, הרי שכמה מעט כבוד וגרגרי תהילה מזו

שבחוץ הדבר ניכר שהוא איננו מן המצטיינים 
במידות מעודנות, בליבו פנימה על אחת כמה וכמה, 

עצמו איננו מכיר את עומק ההשחתה  אכאשר הו
שמצטברת בלב עיקש ופתלתול שאיננו עמל לתקן 

 .תיושבוולעדן את מידותיו ומח
עתה, כשפתח פיו בנגינה, או האזין לתזמור מיוחד 

רות, ומופלא של יצירה מוזיקלית, רגשותיו מתעור
ס שהצטברו בליבו ליבו נפתח, וכל הסחי והמיאו

גולש החוצה, מה הפלא אם כן שלא ניתן לעמוד בד' 
עתה  אמותיו מרוב הרוע וההשחתה שהתגלו זה

 במידה מרובה.
נסכם את פרק זה באמירה ברורה. הנגינה שעת 

 .שותגבחן היא, שעת גילוי לב ופתיחת הרמ
 אנעים זמירות ושירים אארוג 

    - - - שי תערוגכי אליך נפ                           

ש אל חבירו גשותיה, ומתגלה בדיבור שמדבר האיין גילוי הנפש והרכי הניגון הוא רק מ

 ועוד יותר בקולו.  -את מחשבותיו והרגשותיו של צער ושל שמחה 
 (ז"בני מחשבה טובה י)

 



 ק'פרק 

 עליה וקוץ בה
המשולש אותו בנינו יחדיו במשך  -התמדת העבודה, התמדת הבקשה והשקפה מרוממה 

 שבועות ארוכים. 
וב להשלים את ה'פינישים' בפרק הקודם העמדנו אותו בשלמותו וביופי תפארתו, ועתה נש

האחרונים, לערוך 'גימור' מושלם לעבודה המעולה והמרשים שעמלנו עליה יחדיו, ע"י תוספת 

השלמת הנושא של 'התמדת העבודה'. כתבנו כי העליה בדרך העולה חייבת להיות בהתמדה, הן 

 בכדי להגיע והן בכדי שלא ליפול כשנפסיק להתאמץ בעלייה. 

שאנחנו צריכים לנוח, כי הרי 'החיות רצוא ושוב', אנחנו נעשה את כל  וכתבנו, כי גם בעת

המאמצים להישאר למעלה ולא ליפול בחזרה אל המצב בו היינו לפני העלייה, כי במצב שכזה 

 נצטרך לעלות את כל הדרך שוב ושוב ואל הפסגה לא נגיע לעולם.

ן אל שפת המעשה. מספר קוראים בקשו הבהרה. בקשו להפשיט את המשל הנפלא והנכו

והאמת שגם לולא בקשתם הדבר צריך ביאור והפשטה, ונצמד כמובן לדבריו הק' של המצעיד 

 אותנו במשעול, הלא הוא רבינו ה'חובת התלמידים'. 

* 

 שעת התפילה. 

אחוז במחשבותיו הנעלות. כל כולו בוער באהבת ה' ויראתו,  עומד האדם עטוף בטליתו ותפיליו

גדולה של מילות התפילה ולהרגיש בהם את החמימות העצומה של 'ואני מנסה להיאחז באש ה

קרבת אלקים לי טוב'. הוא זוכה להרגשות נעלות והרגש שלו פתוח לקבל על עצמו קבלות 

טובות וחזקות להמשך הדרך. התפילה אורכת שעה ארוכה, הן קשה להפסיק דבר נעים ונחמד 

וף מסתיים, אף התפילה נסתיימה לה, כל שכזה במהירות ובחטף, אולם ככל דבר טוב שבס

הקהל חלץ תפיליו וקיפל טליתותיו, עזב את בית המדרש להמשך עמל היום, ואף מיודענו 

ביניהם. הוא פונה לעסקיו היומיומיים, בין בעסקו כ'כלי קודש' בעבודת החינוך לתשב"ר, ובין 

הגשמיים כביכול הוא לא יכול  בעמל כפיו בקיימו 'גדול הנהנה מיגיעו'. בעת שהוא עוסק בעסקיו

ואף לא מסוגל להרגיש את ההרגשות של התפילה, גם אם הוא ינסה בכל כוחו להישאר על 

מקומו הוא לא יצליח, וגם אם הוא ינסה בכל כוחו להיזכר ממצבו בתפילה, להרגשה של שעת 

העבודה  התפילה זה לא יגיע. זוהי המציאות המוכרת לכל בר לבב אשר דרך אי פעם על מפתן

 עבודת הלב.

* 

ימי הרחמים והסליחות חלפו ועברו עלנו בשעטו"מ, רוח טהרה נשבה ממרום. מ'במוצאי מנוחה' 

ועד תקיעת השופר של סיום עבודת 'יום הקדוש', מקשה אחת של תחושת יראה והמלכת 

לתאר את ההשתוקקות  -בימים של מרחשון  -המלוכה מתוך תשובה וטהרת הלב, הנוכל כעת 

כל בר ישראל עת עמדו לחלות פני מלכו ב'מלכויות זיכרונות שופרות', הנוכל כעת, בימי של 

החולין היבשים והחמים להרגיש את נועם הנשמות בעת קבלת עול מלכות שמים בסיום תפילת 

נעילה, כשכל העם יחדיו כמלאכי מרום זכים וטהורים נקיים מכל רבב שואגים מקרב ליבם 

ה' הוא האלוקים', הרי דבר זה בלתי מציאותי הוא )בלתי אדם אשר ובתשות כוחם הגופני '

 השתלם בעבודת הציור והדמיון בדרגות גבוהות מאוד(.

והשאלה העולה אם כן בכל עת כזאת, אם כן למה זה אנכי, למה אם כן מועילה העליה אם יש לה 

יות במצב קץ וסוף. והתשובה היא, שבעת העליה ותחושת ההתרוממות הוא מקבל עליו לה

הרצוי והראוי לו להיות, ואח"כ בעת שנח, כשהרגשותיו הנעלות שוככות, אז הוא זמן הביצוע 

 וקיום כל ההבטחות והקבלות, ואז יש תועלת עצומה לעליה.

לאחר כל תפילה נעלית ובודאי לאחר זמן נעלה כשבתות וימים טובים, ימים נוראים או סתם 

עדת ישראל חבורות קודש של מבקשי ה', ה'הרגשה'  'נסיעה' למקום קדוש ושונה בקרב קהל

שהיא המנוף העוצמתי כבר יורדת, היא לא נשארת לאורך זמן, אבל אנחנו שעלינו על גביו לא 

חייבים לרדת יחד אתו, אלא להיתפס שם באיזה זיז, לנוח על גבי נדבך אבנים ולהישאר שם. 

תלוי בנו אם נישאר שם, ה'החלטה' וזה  -תחושת העליה הסתיימה אבל אנחנו עלינו למעלה 

 בידנו, וזה החלק החשוב ביותר. 

הרי לנו השלמה לעבודת 'התמדת העבודה'. אמנם צריך לעבוד כל הזמן. חלק מן הזמן לעבודת 

העליה בהרגשות הלב, וחלק מן הזמן לשמר את ההרגשות והעליה ע"י פעולות מעשיות 

 בעת שהרגשות פעלו והיו פתוחות.ומציאותיות, אותן פעולות שקיבלנו על עצמנו 

 !!! - - -והיה שם  -עלה אלי ההרה 

 

 
 המשך - קשב וריכוז

ככל דבר חדש שיש ניסיון להוציא מן  - מדור זה
הכוח אל הפועל יש בו כמה וכמה גלגולים עד 

בעת וקבועה.  ל נכון בדרך כבושהיצב עיתיש
המחשבה על מדור זה המשתף את הקורים מן 
הנעשה בין כותלי המכון 'מחשבה טובה' בס"ד 

מעשית לה אשה בקצר אהמטרה היתה להבי
שעלתה על שולחן הטיפולים ואת המהלך שהעלנו 

תו המופלאה של רופא ראתו צרי ומרפא מתו
הק' מפיאסעצנא הי"ד  נויהנפשות המומחה ה"ה רב

 זיע"א.
המרכזיות היתה להביא דבר קצר  אחת הכוונות

למען יהיו 'הלכה למעשה', לבדומה  מצתוומת
ובלא להרחיב את הדברים מאירים וברורים, 

הדברים לשבועות וגליונות נוספים הבאים 
כרון הדברים י, דבר המקשה על זחריהםא

הקוראים  כפי הארת כמה מן -משבועות קודמים 
אולם נראה כי עם  .ליוןיאת הגבמשך תקופת הוצ

 להרחיב את הדבריםצריכים אנו כל הרצון הטוב 
. ובמילים ולבארם יותר ו בשבוע שעברשהתחלנ

ה'קשב ננסה להמשיך ולפתח את  -פשוטות יותר 
לרכז את את ... לנסות בכל זוהריכוז' של המדור

  .החומר במקסימום תמצות
* 

ז בשעת נידון הריכובשבוע שעבר העלנו את 
 אבשעת השיעור הושיעור, שהבחור מתלונן ש

ריכוז מסתבך במחשבות שונות שפריעות לו ל
       בהקשבת הדברים.

חשבות הן בסך הכל מחשבה, בלי כי המ הסברנוו
גוף ובלי חפץ להיתלות בו ולכן זרם המחשבות 

 תי המחשבה הקודמשזורם בעוצמה דוחק את רגל
 מבלי יכולת לעצור את הזרם.

ת עצמו לעבות א ללמד אוהעצה שנותן רבנו הי
בעת שיהיו לו ו מות,ולחזק מחשבות מסוי

ד כחומה בצורה כנג נהדמוע'מחשבות חזקות' הן ת
 הזרם שמנסה להסיטן.

* 
בנושא. לדעת האחד, כמה קוראים העירו והאירו 

ת קשב וריכוז והתשובה לבחור שמתמודד עם בעי
ות למיניהם, זה פיתרון בדמיונות ומחש ויועיל אל

  לדעתו. -בלתי ישים 
כיצד ניתן  -טוען א' מחשובי האברכים  -מזה ץ ווח
, צריך תרגל כאלו מחשבותייעץ לבחור צעיר לל

  הוא טוען בלהט. -ידותי לסביבה פיתרון יותר יד
ועוד כמה הערות שהביאו למסקנה כי אין ברירה 

 אלא לבאר את הדברים יותר, והבוחר יבחר.
במילים יחידות ממש נענה על ההערות הנזכרות, 

 ובשבוע הבא נמשיך לבאר.
העבודה על המחשבות נעשית בצוותא חדא במכון 

לפלא אולי כתרגילים מופשטים, ויותר מכך,  אול
חר מספר תרגולים ברצף א, אבל לבעיניכם יהיה

כשהתלמיד ממשיך בכך בין מפגש למפגש בביתו 
                      בס"ד.  המדווח מרגש ביותר. השיפור

 

 

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

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

 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
5061267250 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


