
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ע"ט -שנה ב' 
 החודש -ויקהל פיקודי 

 תשע"ז 

 
החודש הזה לכם ראש חדשים )שמות יב א( וברש"י, נתקשה משה על מולד הלבנה וגו' והראה 

 לו באצבע את הלבנה ואמר לו כזה ראה וקדש.
ולכאורה לשון הפסוק נראה ככפל לשון, 'ראש חדשים, ראשון הוא לכם'. ועוד צריך להבין את 

שהקב"ה הוצרך להראות לו כביכול 'כזה ראה הקושי של משה רבינו ע"ה במולד הלבנה, עד 
 וקדש'.

והנראה בביאור הענין. בהקדים ביאור ענין מה שתיקנו לנו חכמנו ז"ל להקדים קריאת פרשת 
'החודש הזה לכם' לחודש ניסן. ידועה היא השאלה המחקרית אם מצב חושך הוא ממשות בפני 

אין החושך ישות לעצמה, הוא  עצמו, וכשהאור מפנה מקומו נכנס החושך במקומו, או שמא
העדר אור, המציאות היא חשוכה, וכשהאור שהעפיל עליה כבה, המציאות הקבועה נשארת 

 במקומה.
אין אנו באים בזאת להכריע בספק זה אשר כבר דשו בה רבים, אלא אנו באים בזאת להחריג 

עת שיוכל לטעון ולהבליט נקודה אחת ברורה. שיש מקרה שהספק הזה איננו קיים, אין אף בר ד
כי החושך כאן הוא העדר אור, המקרה הזה הוא במקום שהוא כולו מואר, ובאמצע המקום הזה 
יש מקום חשוך. המקום החשוך הזה לא יכול להיות מצב של 'העדר אור', ברור כשמש שיש 
כאן גוף חיצוני וממשי שעומד מול מקור האור והוא מפריע לאור להגיע למקום החשוך הזה. 

להאיר את אותו מקום לא נותר אלא להסיר את החפץ המונח ומפריע לאור, ואז האור  בכדי
 ישוב להאיר כבתחילה.

* 
נשמת האדם היא ממשות מאירה. חלק אלוק ממעל ממש המתפשט לעולם הזה ולגופו של 

והנה נראה  יהודי. באופן טבעי ורגיל צריכה הנשמה להאיר לאדם ולשמחו בעבודה"ש.
מקרים רבים בעיתים שונים שהאור נסתר ממנו, החשק והשמחה של מצוה במציאות שישנן 

מסתלקת ממנו, החושך יכסה את כל פעולותיו הרוחניות, הלימוד ללא חשק, התפילה ביבשות 
וללא כל חיות, הכל נעשה בעצלתיים ובקושי רב, נים ולא נים תיר ולא תיר, וכאשר הדבר נמשך 

כי זוהי מציאותו, חושך אופף אותו והעדר אור היא  איזה זמן, האדם יכול להגיע למסקנא
מציאותו, לדאבון לב הוא לא קיבל מנת אור מספקת ולכן כך הוא נראה. וכאמור הטעות בזה 

 גדולה, כי מציאותו של בר ישראל היא אור, ובודאי יש חפץ המחשיך, וצריך לזהותו במהרה.
היום כולו מתעוררות אצל האדם מיני המסתירים את אור ה' המה רצונותיו של האדם. במשך 

מחשבות שונות ומשונות המלובשות ברצונות לחשוב מחשבות ולרצות לעשות כל מיני 
מעשים. הזרם איננו פוסק וקשה לאדם אפילו לעקוב אחריהם בדרך מרוצתו הבלתי פוסקת כל 

יהן, המצורפות אל שעות היום והלילה. הרצונות הללו כיון שאינן באות יחד עם מחשבות
מחשבה האם רצון זה ראוי לקיימו במחשבתו ובסדר יומו, האם רצון זה מתאים לו כבן ישראל, 

 בן מלך החפץ לעשות רצון קונו, ורק אם זהו באמת רצון ה' אז ימשיך לרצות רצונות אלו.
כאשר הרצון והמחשבה ילכו אצלו יחדיו משולבות, אזי לא רק שהאור לא ימנע מלהגיע אל 

עוד יותר מכך, גוף החפץ המחשיך, הוא הרצון, ייהפך למדורת אש אשר תוליכו נשמתו אלא ש
 ותצעידו לעליות נשגבות ולחפץ מאיר באור יקרות אשר לא שיער מקודם.

 זה הלימוד לבני ישראל ממולד הלבנה.
הלבנה גוף חשוך הוא, אין לו אור עצמי כלל, הוא כרצון ללא מחשבה, זו היתה מדרגת ישראל 

הדעת שהיא המחשבה המצטרפת לרצון היתה בגלות. גם משה רבינו, ה'דעת' של במצרים. 
כלל ישראל, נתקשה במולד הלבנה האיך יוכל במצב של גלות כזו להסיר את החשכות הנוראה 

 –ראש  –שבנשמות ישראל, עד שהראה לו הקב"ה לבנה בחידושה, היינו 'החודש הזה לכם 
לרצון אז לא די שהחושך ייעלם אלא אף יאיר חדשים' כשתצרפו את הראש, את המחשבה 

האור באור חזק לאחרים, כהלבנה שמקבלת את אורה מן השמש, ומזה היא מאירה את אורה 
גם לאחרים. זה הלימוד הראשון שחפץ הקב"ה להנחיל לישראל טרם חג החרות, 'ראש 

 חדשים', ורק אח"כ ממשיך הפסוק בהוראותיו 'ראשון הוא לכם'.
 שת החודש תרפ"ה()דרך המלך פר

 

 5תמימות  - אוסף של רוח
משמע אתה חי. קביעה זו משנן וחוזר  -אתה אמיתי 

רבנו באזננו חזור ושנן חזור והדגש. כצמח השדה 
נתתיך, שהוא מתפשט לפי צורתו הטבעית שנטע 
בו הבורא. לא בכדי האדם מתפעל כל כך משהייה 
במרחב צמחייה פורחת ונוף בראשיתי צומח בו. 

ימה זועקת מכל האמת והחיות הפשוטה והתמ
עלעל ומכל צרצר שחוסה מתחתיו. הדשא 
המתפשט במעלה ההר עם העצים שצמרתם 
מעניקה חמה בקומתם כל אחד צומח לפי התכנית 
שהותוותה עבורו ואף אחד אינו מנסה להתפשט 
ולצמוח כשיח הצומח בסביבתו. התמימות והאמת 

 חותמו של הקב"ה ניכרת וזועקת מהנוף המופלא. -
א חן בעיני כל רואיו גם מן שאף הוא נו הילד הקטן

הסיבה האמורה. הוא ישיר וכנה, אמיתי ומבטא כל 
תשובה לפי הישרות הטבעית שבו טרם התעוותה 

 מעקמימות השקר שבעולם.
וכבר קבענו והדגשנו את אשר מבקש רבנו להבהיר 
ל'בני מחשבה טובה', אל תהיו ילדים קטנים, למרות 

שוטים  אל תהיוגם ם. מתיקותם והחן הניבט מעיניה
ם להיות תמימים ופשוטים ובערים במסגרת רונכ

אלא היו בוגרים שזה הנכון וזה הטוב. ו כפי שהבנ
ובעלי חכמה יתירה, משכילים ובעלי בינה וחריפות. 

אבל זה זה הנכון וזה האמיתי בשבילכם ובשבילנו, 
אינו סתירה בכלל להיות תמים וכנה, להיות אמתי 

 וחי. 
היתה שהשימוש בשכל ובחכמה והדרך שהתוותה 

מה לענות, יהא ככלי לבחור את התשובה הנכונה 
כיצד אראה  החישובממנע י, להולא איך לענות

וכיצד הוא יקבל את תשובתי, ואם אענה כך אז הוא 
יגיב כך, ואם אגיב בצורה אחרת ובמילה הזו אז 

 התגובה תהא אחרת. 
אלו הן סוגי  ,נודה על האמתדרך תשובות שכאלה, 

עת שאנחנו בדיון המחשבות העוברות במוחנו כל 
לישא חן בעיניו ולענות לו תשובה  נורצונ. עם זולתנו

זו איננה  שתשלים את הרצון שלו ושלנו יחדיו.
תמימות זו אינה תשובה בחיות, וכלשונו הטהור של 

רוח מארבע רבנו: נמצאת שתשובתך היא אוסף של 
רוחות העולם ... אין כאן לא מציאות ולא חיות, לא 

    נפש ולא אמת. שקר אפס ובוהו היא.

כשחושב על עצמו באמת ישראל אני, איש עליון, רק שנפגמתי עתה בזה וזה, אז חוץ מזה שדורש מעצמו 
דברים יותר עליונים, המחשבה קדושה שיש לו על עצמו פועלת להמשיך מחשבה עילאה על עצמו, שיהיה 

 חודש תר"צ()דרך המלך הגם קיום גופו קיום של מציאות של קדושה. 

 



 

 

 

 

 

 פרק ע"ג

 מעין סיכום -הציור 
אנו עומדים כעת בצעדה במשעול החיים של התפילה, לאחר שבועות ארוכים של צעדה 

מפרכת בעבודה על כח הדמיון והציור הנכון בעת התפילה. מטרת כל הפרקים המדוברים 

ה', כשכלי העזר עד הנה הינן לגלות את הרגש הנכון והמעורר להרגשה העליונה של קרבת 

הנעלה הלזה של הציור הוא כלי שימושי ורב עוצמה בכדי להתניע את הרגשות הטמונות 

 והיבשות.

ונזכיר בתמצית את ההבנה שעומדת מאחורי הכח העצום של הציור. בשעה שהאדם 

מצייר בדמיונו איזה מציאות הרי כל הווייתו נשאבת אל אותו מצב שהוא מצייר כעת, ולא 

 נמצאת באותו מצב אל גם גופו וכוחותיו עוברים אל אותו מצב.רק מחשבתו 

דבר זה ניתן לראות היטב בעת שהאדם מהרהר באיזה עת שמחה הקרובה אליו, והוא 

מצייר את המצב של אותה עת שמחה פעמים שחיוך של הנאה יעלה על שפתיו ללא כל 

מצב ממש ואף  שייכות למקום שהוא עומד שם ואף התרגשותו יכולה להתעורר כאותו

יותר מכך לפעמים עד שדמעות ייקוו בעיניו באותה שעה מרוב התרגשות. הרי לנו הוכחה 

 ברורה כי הדמיון והציור מביאים את האדם למצב ממשי על אותו ענין שהוא מצייר.

מתוך כך נבין, שכאשר הוא מצייר איזה ציור מתוך שלל הציורים שהבאנו בשבועות 

סייעתא דשמיא אכן להתחבר ולהתקשר בדמיונו אל אותו ציור הקודמים, והוא מצליח ב

שקרא או שהוא מצליח לצייר ציור עצמי שהוא מחשב בדמיונו הרי שהוא עולה אל אותו 

ציור בעצמו וההתעוררות האמתית מנת חלקו והוא הגיע אל המטרה הנכספת של גילוי 

ֵתּח, להוסיף ולהרחיב הנפש בכח ההתרגשות, ומיני אז הדרך פתוחה לפניו להמשיך ולפ  

 את המחשבות והציורים בכדי להגיע למצב עליון וחזק יותר.

ותוספת חשובה נאמרה בכאן, והיא צריכה להוסיף ולהיאמר, כי הרבה מן ההצלחה של 

כוח הציור והדמיון תלויה בה. כמו בכל דבר שרוצים להתרגל בו גם כח הציור כמו כן, ואף 

ינון רב הרבה פעמים עד שיוכל האדם להגיע להצלחה יותר מכך, הוא צריך תרגול וש

 גדולה בזה. 

כי המציאות היא שכולנו מציירים ציורים ומדמיינים דמיונות רבים הן בהקיץ והן בחלום, 

לב יודע מרת נפשו כמה פעמים בעת תפילת שמונה עשרה או בעת שמיעת שיעור וכדו' 

לגמרי, לפתע תופסים אנו את הננו מפליגים בדמיונות ובמחשבות למחוזות אחרים 

עצמנו כמי שבקרנו במדינות ובמקומות שלא שערנו שאנו אוחזים עתה בעת התפילה 

וכדו', כמה שהדבר מביך ולא נעים, יכולים אנו להוציא מכך דבר נשגב אחד, שכולנו 

שייכים לעבודת המחשבות והציורים, כל העבודה שלנו היא מעתה לשלוט על המקום 

עבודה קשה ביותר, לשלוט על מחשבות והרהורים שעולים בלי הפסק  והציור הנכון,

וכזרם שוטף, לעצור אותן ולהכניס ציור חדש ציור מובנה ובעל חוזק שיוכל לעורר את 

המחשבות והרגשות בדרך נכונה, הרי שיש את כל הסיכויים שהדבר לא יצליח, ועד מהרה 

ת הרגילות והשוטפות יפריעו לו הציור שהוא מבקש לצייר לא יהיה לו קיום, המחשבו

 וישטפו את הציור שהוא רוצה לקנות.

לכן ההרגל והתרגול לקנות ציור נכון הינו בדרך של שינון וחזרה, בכישלון והתחזקות עד 

שנצליח להגיע לאיזה שהוא כח של ציור ונבא בשערה של התפילה בדרך הנאותה. יהיו 

ור אשר זכינו עד הנה להתחזק ולהתעורר דברים אלו כדברי סיכום יסודיים בעיינן הצי

בכוחה, לדעת ולהבין כי השינון והחזרה הינן חלק בלתי נפרד מההצלחה הגדולה 

 שבפתחנו בס"ד.

 

 ילולא ליומא דה
 של הרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק זיע"א 

 ו'דברי אלימלך'  'אמרי אלימלך'בעל 
 אביו של רבנו הק' מפיאסעצנא 

 ראש חודש ניסן תרנ"ב 
ט נולד "אייר תרמ טביום י" בראש חודש ניסן

מגראדזיסק זצ"ל  לאביו הרה"ק ר' אלימלך רבינו
אמרי 'זקן אדמו"רי פולין בדורו בעל ספרי 

ודזיסק האדמו"ר מגר '.דברי אלימלך'ו' אלימלך
השרף  היה בנו של רבי חיים מאיר יחיאל

ונכדם של המגיד מקאז'ניץ והרבי ר'  ,ממוגלניצה
 .זי"ע אלימלך מליזענסק

רבי מחנטשין והחוזה המצד אמו היה רבינו נכד ל
נקרא  ל שמוה"מאור ושמש" שע מלובלין ובעל

ין עד חסהיו זי"ע ולמעלה בקודש נמשכה שלשלת
  ך ע"ה.דוד המל

רצתו של האדמו"ר חזקן הע יתהמפליאה ה
 םוומי ,שנולד בערוב ימיו קוניוזק לבן סמגרודזי

ת ידיו ל אוטשנולד העמיד עליו משמש מיוחד שי
 .בכל עת שיתעורר משנתו

קשים ציוה  יניםיכשבאו לפניו בענ םיו מקריה
מתחת לכרו של בנו הרך בן  להניח את הפתקאות

קנו של רגיל היה לומר שיש לו דמות דיום. השנתיי
  ' הק' זיע"א.מאור ושמש'זקנו ה

בר"ח ניסן שנת  ,עוד בטרם מלאו לו שלש שנים
אביו האדמו"ר רבי  .המאורותשכו תרנ"ב ח

ת עד .אלימלך זצוק"ל נסתלק לשמי רום
גם היתום הרך ידע והרגיש  .יתמהיק נתסגרודזי

 .לו את דרכו בעצמוס ומאז הוא מפל ,באבידתו
)מתוך תולדות רבנו זיע"א הנדפסת בסוף 

 .הספרים(
ונעתיק מאמר אחד מתורתו הטהורה ב'אמרי 

 שת ויקהל:אלימלך' לפר
 כמה פעמים,ו פ״י המבואר בדבריניבואר ע וא

 שכל .דות עם המחשבהיהאדם לחבר המך דצרי

שיתבונן  ,רק ע"י המחשבה גדותיו יתנהימ
כל דבר שבא לעשותו אם דבר זה במחשבתו על 

ל דלאו יחם יעשהו וא זני ה׳ אפלרצון ל היהי
עיניו  החכם' אמרושו וכמ .בר זהדמעשות 

י ע"י כע"י בחי' רצון  ועיקר דבר זה הוא '.בראשו
את  סדל הרצון להשי״ת עי"ז יוכל להכנישהוא בגו

 .דותיו להמחשבהימ לכ

ל כולעם ה 'משה' ',ויקהל משה את כל עדת'וזהו 
היינו שע"י  ,אותיות דע״ת 'עדת' ן.רצו מט'בגי

ולאסוף  סון יוכל כל איש מבני ישראל להכניהרצ
 'ויאמר אליהם אלה' .מחשבהבדבר בדעת ו את כל

ששה פעמים ששה בגימ' , דותיהמ אלה הוא
המחשבה ודעת יתקנו המדות  היינו שע"י ,אל"ה

עיקר וראשית העבודה שינהיג  נ"ל כי זה הואכו
  .בדעת ומחשבה דותיויהאדם את כל מ

 

 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 אפרים פישל ויזלהר"ר

 לע"נזקינו

 נדבת
 שליט"א שמואל חיים הרשקוביץהרה"ח 

 ני"ו  אלימלךנכדו לזכות 
  שליט"א יעזרלאבן לבנו הרה"ח 

 הנולד לו למזל טוב
נו ומכל צאצאיו רוב נחת דקדושה מיזכה לראות מ

לאורך ימים ושנים  מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
 אכי"ר טובות


