
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ע"ו -שנה ב' 
 הפסקה -תרומה 

 תשע"ז 

 )כה ח( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
מצוותה בנין בית עצי שו לי מקדש' מצוותה מיד ולדורות. ציווי זה של התורה הקדושה 'וע

במדבר, למען יהא לבורא ית"ש כביכול מקום לדור בין אהוביו עם ישראל סגולתו,  שיטים
עשו לי קיתון אחד  שהמלך אמר 'לפרוש הימנה איני יכול' אלא ,וכדברי המדרש בפרשתנו

 ל מקום שאתם הולכים.שאדור בתוכו בכ
בכל דור אולם אין המצוה לדור המדבר בלבד, כי תורתנו הקדושה נצחית היא אלא היא מצוה 

מקום שיהא ראוי למדור השכינה הקדושה  ,ודור ובכל אדם ואדם שיבנה לו משכן בלבבו
, אחד שמכרזת ואומרת לכל איש מישראל 'לפרוש ממך איני יכולה', ולכן אנא עשה לי קיתון

מינאי ולא אפרוש הטהור שאוכל להמשיך ולדור בקרבך, לא תפרוש נקה בעבורי את ליבך 
 ך.ממ

 עט בלימוד שהמשכן מלמדנו לעבודתנו האישית שבכל שנה ושנה.ונתבונן נא מ
השי"ת טרם התגלותו בהר סיני ועימו מרבבות קדושיו אמר לישראל ע"י משה בחיר ה': 

' שם, סגולה, אוצר חביב. וצריך ט ה( ופירש רש"י הק'והייתם לי סגולה מכל העמים' )שמות י
יותר משאר בעלי חיים  ,וצר חביב ומיוחדלהתבונן הדק היטב במה נעשים אנו עם סגולתו, א

ברואי עולם הזה שאף הם נבראו במאמרו של מקום בדיוק כהאדם. שמא תאמר שעצם קיום 
המצוות והליכה בדרכי ה' זה אשר מעלה את החביבות הגדולה לפניו ית', קשה מאוד לומר כן, 

יות במצב כזה אשר 'לא די להמר, ווא תובעובמליצת לשונו הקדושה של רבנו ב'דרך המלך' 
הר שרבי פינחס וכוונתו לאותו נ שאלת הנהר גינאי )חולין ז:( תהיה נשאלת עליו בלא פיתרון'.

נהר כי אין שום זכות בן יאיר רצה לעבור לצורך פדיון שבויים, וביקש ממנו להיבקע, וטען ה
ואני הולך  ולעצור את מרוצתו, כי 'אתה הולך לעשות רצון קונך לבקש ממנו לבקוע את מימיו

מצוות בקיום  אם כןהיינו, קיום המצוות שלך איננה חשובה יותר משלי. לעשות רצון קוני'. 
 גופא עדיין לא די להיעשות עם סגולה.

שהאדם יש בו כח בחירה שאין בשאר הברואים ובכל זאת הוא בוחר שלא  ושמא תאמר שמכיון
לעשות מעשים רעים, זהו המעלה הגדולה של ה'סגולה', גם זה עדיין לא מספק, כי גם זה לא 

שומר עצמו שלא להתלכלך  ממש שבח גדול שאדם חכם ופיקח לא מתגולל באשפה והוא
 שוטה העיר.כ

רום המעלה, יצירה מיוחדת ונפלאה שגורמת הנאה מיוחדת  סגולה' הוא דבר ייחודיעל כרחך '
לכל המתבונן. ונמשיל. אמן הנוטל עפר מן האדמה ומגבל אותו בדרך ייחודית ומופלאה, הוא 
מוסיף כל מיני דברים הידועים רק לו בתוך הטיט ויוצר ממנו דמות שנשקפת ממנה צורה 

 לה'.נפלאה שאין ניכר שאמנם טיט רגיל לפנינו, זהו 'סגו
נשמר מלעשות , ואם הוא רק עפר מן האדמהאדם, הוא אכן אותה יצירה מופלאה. במקורו הינו 

רע או לקיים מצוות באבריו באופן קר ויבש, אין כאן כל יצירה, אין כאן חביבות. אולם באופן 
שהעפר מן האדמה לוקח לעצמו אורות מן העליונים, נשמתו הקדושה מתגבלת יחד עם גופו 

אן יצירה נפלאה לקבלת אורו ית' בתחתונים, השראת השכינה בגופו של האדם, זוהי ונוצרת כ
 'סגולה', חביבות ויופי שאין כמותו. 

אולם היצירה הנפלאה היא שקדושת ישראל  עם עוד חומרים גשמיים.המשכן, עצי שטים נבנה 
ם העצים קדושת ישראל יחד עולכן שיצרו אותו נכנסה בו, ויצרו מקום להשראת השכינה, 

, בתוך אל תקרי בתוכו אל בתוכם'הוי, גם לדורות.  .הפשוטים היא היצירה החביבה לפני הקב"ה
 .                                                                                   )עפ"י דרך המלך ויחי תר"צ('כל אחד ואחד

 

 
 3תמימות 

כך  -התמים הוא חי והבלתי תמים הא הפך החי 
הסקנו בפרק הקודם. ולשם תזכורת, הבאנו את 
המשל מן הצייר שמצייר פרח אמתי ממש, וגם 
ב'מוזיאון השעוה' ישנן יצירות מדוייקות ממש של 
שועי עולם שכבר אינם בחיים זה שנים רבות והן 
נראות ממש כבחיים חיותן. אבל הבעיה היא אחת, 

 אינן חיות, וגם הפרח איננו חי באמת. שבאמת
כך העובד ה' שעושה את פעולתו באמת ובתמימות 

, אולם מי שעושה פעולתו לא הוא נחשב חי
בתמימות, אולי הוא מחקה נכון מאוד את מה שהוא 
צריך לעשות, אולם החיקוי רק 'נאמן למקור' אבל 

 זה לא המקור, וזה לא חי. 
 מילים קשות ונוקבות.

תה יתר ביאור בזה. מדוע אכן החיות תלויה ונוסיף ע
אין נראה הרי במידת התמימות שבעבודה. על פניו 

, מה הקשר בין התמימות כל כך קשר בין הדברים
 לחיות.

והביאור הוא: המהלך שאנחנו עמלים עליו בכל 
דברנו, סובב סביב המושג הנעלה של 'גילוי הנפש'. 

א הנפש הקדושה היא המחייה את כל האדם, הי
מתפשטת בכל פעולותיו שפועל בעולם. ניקח 
לדוגמא את הצמח הצומח בגינתו. הצמיחה שלו 

. החיות מתפשטת מן תלוייה בחיות אשר בו
הגבעול, וממנו לכל חלק וחלק  השורשים אל עבר

ו בעלים ובפרות הצומחות בו. ולכל פרט ופרט שב
החיות שמתפשטת בו היא המצמיחה אותו ומגדלת 

וצמח לפי דרך גידולו הטבעי, לאורך אותו, כל צמח 
ולרוחב ולפי התכנית שטבע בו בורא עולם ה', וכפי 

 אשר הוא מחיה אותו בכל רגע ורגע.
גם באדם החיות שהיא הנפש צריכה להתפשט בכל 
אבר ואבר ובכל נימה ונימה שבו. הנפש הקדושה 
היא אשר גורמת לו להתקדם ולהתעלות כפי אשר 

ולהתתקן, הנפש היא  הוא מוכן ומזומן להגיע
המציאות שדוחקתו להקדם, כהחיות שבצמח, ולכן 
החיות חייבת להיות אמתית ונכונה, כי הצמח חייב 
לגדול טבעי, בתנאים השייכים לו ומוכנים עבורו, 
לא תתכן צמיחה והתקדמות בחיות שאיננה שלו, 

ל אנשים אחרים שיקדמו ויחיו אותו. ובדעות ש
 וחיות ותמימות חד הם. היא החיות, -גילוי הנפש 

 
 

 

 

והיה מין עץ של קדושה, רק נתגלה בו במשכן קדושה לעילא מן עולם הזה, קדושה של כל  המשכן, לא בלבד שהכתלים נתקדשו
העולמות ולעילא מכל העולמות. מי הביא והמשיך קדושה זו על המשכן, ישראל, כי בכל איש ישראל יש קדושה של לעילא מן העולם. 

 )דרך המלך ויחי תר"צ(עולם בשביל כל ישראל. ... וכשכל ישראל קידשו את המשכן, נמשך במקום הזה אור של לעילא מן ה

 

 

 הדפסת הגליון לזכות
 שליט"א שמואל חיים הרשקוביץהרב הגאון החסיד 

 לרגל שמחת נישואי נכדתו הכלה החשובה והחסודה תחי'
 שליט"א משה נתן נטע הלוי דופלטבת לחתנו הרה"ג  

 עב"ג החתן המו"מ בתוי"ש טהורה
 ני"ו יץחיים שלמה הלוי הורובמורנו 

 אשליט" צבי אלימלךבהרה"ג 
 דומ"ץ ורב ביהמ"ד 'דברי חיים' צאנז פתח תקוה

 כל יוצ"חזיווג זה ומלראות רוב נחת דקדושה מ יה"ר שיזכו



 

 

 

 
 

 פרק ע

 המלך!
עוד רגע נדבר בענין התעוררות הלב לתפילה בדרך הדמיון והציור המופלא, שכוחה רב 
ועצום להרחיב את כח הנפש ולגלותה, להעצים את המציאות של האדם, להגביה אותו אל 

נעלים ולנצל את ההזדמנות כשהוא במצב של עליה להתפלל מעומק הלב מחוזות 
 והשתפכות הנפש.

וכבר פרׂשנו לפני הקורא הותיק מספר דוגמאות חיות האיך לצאת ולהשתחרר מהאבן 
המכסה את ליבו ולצייר את הציורים הנזכרים, תוך הדגשה כי ע"י שינון וחזרה ותרגול רב 

אישיים בלא צורך להיצמד לציורים שזכרנו ומדוגמאות יצליח האדם להגיע לידי ציורים 
 שפרשנו כשמלה עד הנה.

ובכל זאת לא נוכל לדלג על ציור חי כל כך ומעורר לב ונפש השומע, ומאזין בשמיעת 
האוזן ושימת הלב, להאזין ולצייר במחשבה חזקה את הציור הנזכר בעת שהוא עומד 

והמבלבלות אותו ללא הרף, הוא  בתפילה והוא מבקש להיפטר מן המחשבות הזרות
מרגיש ניגף בפני זרם המחשבות ואינו מצליח לצמצם מחשבותיו ולשמור את מחשבת 

 לבבו לתפילה כמו שחפץ ליבו באמת.
רבנו בעל 'חובת התלמידים' מביא ציור מעשי ומופלא בעל שני שלבים מן הקל אל הכבד 

עד הנה הינו מתוך פרק ט' שבספר בעצה זו. )ולהעיר, כי כל ענין התפילה שאנו מדברים 
הקדוש 'חובת התלמידים', אולם השלמה חשובה המובאת בפרק נוכחי זה במאמרנו, 
מופיע בהשלמה לספר תחת הכותרת 'ציוויים ואזהרות' בו מסכם ומצמצם רבנו את 

 עיקרי הדברים שמתבארים בספר, ושם כתב את העצות של הציורים המובאים עתה.(
* 

 שון. נתחיל בשלב הרא
המון רב ועצום עומד ברחבה שלפני הבית. המנהיג הדגול בא להנות את בני המקום 
בקדושתו ובעבודתו הטהורה.כולם עומדים ומצפים בדחילו ורחימו, מביטים לעבר פתח 
הבית. הדלת אמורה להיפתח בכל רגע וצורתו הקדושה ופניו המאירים יאירו לכל אנשי 

 המקום.
קהל האלפים ממתין עמהם בדחילו ורחימו, הוא בא ומטען גם האיש עצמו עומד בין 

חבילת צרותיו בחיקו, ובליבו החלטה שהנה הוא יעמוד לפניו ויחלה פניו להעתיר בעדו 
להצילו ממצבו ולהתברך מפיו לישועה קרובה. הקהל התחיל לעבור לקבלת שלום מהרבי, 

היה רב ועצום, השעה  והרבי במאור פנים ענה ובירך את כל אחד כפי בקשותיו. הקהל
החלה דוחקת והחשש החל לחדור לליבו של האיש שמא לא יצליח להגיע ולהתברך כפי 
שחשב, החל להידחק ולעשות הכל בכדי שגם הוא יגיע אל יעדו. את כל כוחות גופו הוא 

 הפעיל בכל הכח עד שהצליח להגיע ממש לפני הרבי והצליח לקבל את ברכתו וירווח לו.
, יציר ציור זה לפני עיניו איך שהמון מחשבות באמת מבלבלות אותו האדם בתפילתו

ומונעות בעדו מלהגיע אל המלך מלכו של עולם לשטוח לפני בקשותיו ולדבר את אשר 
על ליבו, אך הוא לא מוותר, הוא דוחק את עצמו בכל הכח, והוא יכול תוך כדי התפילה 

ל בפנים חתומות וגוף מתוך ציורו לעשות פעולות גופניות של מאמץ כביכו
מתאמץ.]ודעת לנבון לעשות זאת בערמה ושום שכל שלא להפוך הטפל לעיקר[. הוא 

 נדחף בכל הכח, הוא מפלס לו דרך עד שהוא מצליח להגיע אל המלך מלכו של עולם.
השלב השני, באם המשבות מבלבלות אותו ולא נותנת לו מנוח, יקצין יותר את הציור 

 צא בין גדודי חיות טורפות, וכאן ראוי להעתיק את לשון קדשו:הנזכר, באופן שהוא נמ
'הוי רואה בשעה זו את חלק נפשך במרום כשהיא רצה מן המון מלאכי חבלה וחיות 
טורפות איומות אל שערי הגן עדן, היא רצה והם רודפים אחריה, זה נושך לה וזו שוברת 

ומגודל פרפוריה זועקת הנפש  לה עצם, זה מפילה וזו סותמת לה את הדרך, ומגודל הפחד
זעקה גדולה ומרה: 'אנא ה' הצילנו וקרבנו. השמים מזדעזעים, ואף המון הפראים לקול 

הם תעמודנה ואתה אל תפילה ...  צעקתה נזדעזעו פחדו ועמדו, והיא אל הגן עדן ברחה.
 קדושה תתקרב, והבן'.

 

 

 מנוחה נכונה -שבת הפסקה 
השנים יצאו לדרך. טיפוס על ההר במקור כוונתם. ההר 

להגיע אל גבוה מאוד ומאמץ לא פשוט נדרש בכדי 

פסגתו. השנים, כוח רב במותניהם, צעירים הם לימים והם 

ההר חפצים לממש את פסגת חלומותיהם, טיפוס על 

 הגבוה ולתקוע שם יתד ניצחון.

עם שחר, לקחו את תרמיליהם, ויצאו לדרך. צעדים 

נמרצים הם צועדים בקצב אחיד, פסיעה אחר פסיעה, 

ערניים ושמחים, מקווים כי גם בהמשך הערנות והכוח 

 יעמדו להם לעמוד במשימה שנטלו על עצמם.

השמש יצאה על הארץ, הגוף החל להתחמם ממאמץ והם 

לרגע ללגום מים חיים וצוננים. עוד שעות אחדות עצרו 

חה די להם צועדים, הם מביטים לאחור ומסכמים הצ

 שעות הראשונות.מרשימה ל

השמש מטפסת יחד איתם במעלה השמים, היא כבר 

עברה את השיא וממשיכה במהלכה לעבר הכיוון השני 

של כפת השמים, גם בהולכים השקיעה מתקרבת, הם 

 צריכים מנוחה. 

מתכוננים למנוחה בת שעתיים, כך הם סיכמו. האחד 

מוציא את שק השינה שהביא אתו, מציע על הארץ 

ונשכב. כמעט שנרדם, בהיותו בטוח שגם חברו עושה 

כמותו, אך מתברר שלחבר יש תכנית אחרת. הוא לא 

מסוגל לנוח בשק שכזה, על אבני ההר הדוקרניים ותחת 

וחדר חמים ונעים, כיפת השמים. הוא חייב מיטה מוצעת 

על המזרון האישי שלו, ועל זוג הכריות שלמראשותיו. 

והוא אכן מתכונן לכך ברצינות. הוא החל לפסוע לכיוון 

מטה, אל ביתי שבשולי ההר, שם הוא ינוח שעתיים בלבד 

 וימשיך לטפס. 

שעתיים חלפו עד מהרה, שניהם קמו בחריצות ממשכבם 

קו והחל לצעוד וממשיכים בטיפוס. הראשון ארז את ש

השני גם הוא יצא לדרך בכוחות מנקודת המנוחה שלו, 

מחודשים. שוב הם צועדים שעות מספר, בסיומן הם 

נחים, האחד על מקומו כמקודם והשני שוב שב לביתו אל 

החדר החמים, אוי, כמה נעים לו, אבל הפיסגה יגיע רק 

 אחד מהם. זהותו ברורה לכולנו.

* 

פרשת משפטים,  'המלך דרך'משל זה מביא רבנו ב

בכתבו, שהמגיד הגדול מקאזניץ זיע"א ענה במשל זה על 

שאלה שהפנה אליו חברו הטוב שיחדיו התחילו לטפס 

במעלה העבודה, ולימים פנה אליו בשאלה כואבת 

ומייסרת, היתכן שהמגיד הק' הגיע לאן שהגיע והוא עצמו 

נותר אי שם מאחור.. התשובה נוקבת ומייסרת. 

תקופות הביניים, הן הן המכריעות את עתיד  ההפסקות,

עלייה שעלה האדם עד כה. צורת ההפסקה תכריע אם ה

כשישוב ויעבוד נקודת הפתיחה תהא גם נקודת המוצא, 

  או אי שם למעלה וימשיך לטפס ולהתעלות.

* 

בידנו אם  ההכרעההזמן להתבונן בנאמר,  שבת הפסקה,

נים, ההתעלות הנשגבה של ימי השובבי"ם, התיקו

השעות הרצופות תהיינה נקודת הזינוק הקבלות טובות ו

לקראת מחיית עמלק וימי הפורים הקדושים, או 

שה'הפסקה' וימי הביניים שאחרי השובבי"ם תהיינה ח"ו 

ח"ו נפילה לנקודת המוצא ואז עבודת הפורים תיעשה, 

  - - -אבל מאיזה נקודת מוצא 

  - - -מנוחה נכונה 
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