
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ס"ד -שנה ב' 
 פרשת ויצא

 תשע"ז 

 
 

 אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי)כח טז(
וברש"י, 'שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה'. ודבר זה צריך לבאר, איך יתכן לומר 
שלא ידע שיש ה' במקום הזה, והרי כמתואר בחז"ל כל ענין קפיצת הארץ שקפץ הר 
 המוריה לקראתו בשעה שכמעט הגיע לחרן ונזכר שחלף על פני הר המוריה, 'יהיב

אם  ם שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו'.אפשר עברתי על מקו ,דעתיה למהדר', 'אמר
 כן הרי בוודאות ידע היכן הוא ישן.

, אך יש ידיעה אחרת וצריך לומר כי באמת ישנן שני סוגי ידיעות, יש ידיעה שבודאי ידע
 ידעתי'. ונבאר: לאכי 'ואנכי  עמוקה יותר, שעליה העיד

בו מיליארדי מוחו של האדם הוא האבר המופלא ביותר מכל אברי האדם. נאגרים 
הוא את רובן ידיעות מכל הסוגים והמינים והוא קולט ושולף אותם בשעה שצריך להם, 

הוא יכול גם לשכוח ותוך כדי כך יכול לתייק במוחו בפינה שכוחה עד שיבא העת, 
 ידיעות רבות שאין חשובות לו כל עיקר.

ה כזו לא נשכחת וישנה ידיעה מסוג אחר. ידיעה שהיא  עצם מעצמיו וחלק מנפשו. ידיע
ולא נאבדת בשום דרך, כי הוא עצמו ונפשו, בכל מקום ובכל עת הוא חי את הידיעה הזו 
והוא מנסה לחברה לכל דבר שבא לפניו באותה עת. למשל כשנודעת לו ידיעה חדשה 
בעבודה, ידיעה שהוא נתפעל ממנה באופן מיוחד, הרי שמעתה בכל זמן שילמד פסוק 

ות היכן ניתן לחבר את הפסוק עם הידיעה הזו שעתה הולך או מאמר חז"ל ינסה לרא
 והיא כרוכה בו בקשר בל ינתק. העימ

הרי ברור שה'וידעת'  ,כשהתורה הק' מצווה אותנו 'וידעת היום והשבות אל לבבך'
ודברי  באופן מוחשי וחד.ברור וחי אצלו  הידיעה המקשרת והחיה בקרבו יתקיים בדרך

זיע"א נר לרגלנו בדבר זה. 'וידבר אלקים את כל הדברים רבינו הק' הרבי ר' אלימלך 
. שכל מטרת דיבור וציווי ה' ית' 'את כל הדברים האלה', האלה לאמר אנכי ה' אלקיך'

היינו את כל המצוות שבתורה הוא, 'לאמר אנכי ה' אלקיך' שהאדם יגיע להכרה ולהכרזה 
ששואפים אנו אליה, וידיעה זו  כי 'אנכי ה' אלקיך', לאמונה שלמה בבוית"ש. זוהי הידיעה

איננה מגיעה בקלות, כל המצוות והעבודה היומיומית ללא הרף בתורה עבודה הוא בענין 
 זה של ידיעת ה', ללא זה אין לנו כל דרך להגיע למצב זה.

וכשנבקש לצעוד צעד מעשי ומבוסס לקראת פעולה שתביא אותנו לידיעת ה' במצב 
שאנו קשורים אליו ללא מאמץ וללא חיפוש דרך איך הנרצה, נגיע להכרה כי הדבר 

להגיע אליו הוא הקשר שלנו אל עצמנו. הידיעה שאנו יודעים את עצמנו היא הידיעה 
החזקה ביותר שאיננה מרפה מאתנו יומם ולילה כל ימי חיינו. כל העת אנו מבקשים את 

ולא יפריע לנו הצלחתנו ואת הדרך שיהא לנו טוב ונוח, ששום דבר לא יעמוד בדרכנו 
 את ההגעה למטרה שאנו מציבים לעצמנו.

ואם יש לנו כבר דבר שאנו חזקים בו בידיעה ברורה הבה ננצלהו אל הידיעה הנכספת, 
ידיעת הבורא ית"ש, באופן שידיעת עצמנו תתחבר בקשר אמיץ וחזק עם ידיעת השי"ת 

מיד והיכן אני וב תכף ושבכל מעשה מצווה שנעשה ובכל פעולה שנזכר מהבוית"ש נחש
שאני כל כך אוהב וקשור אליו במעשה קדוש זה  , אותו עצמימצליח להשפיע על עצמי

שאני עושה עתה, והאם מצבי זה שאני נמצא בו מתאים לפעולה שאני עושה כעת, ואם 
לאו אזי אני צריך לזכך את עצמי שכן אגיע למצב הנרצה, וכך כשיחדיו משולבות תחדור 

 .נה אל פנימיות לבבנו בדרך הנרצההידיעה העמוקה והנכו
הזה  את דברי יעקב אבינו ע"ה שאמר: 'אכן יש ה' במקוםובדרך נפלאה בזה נבין היטב 

זה שיש ה' במקום הזה, זה 'ידעתי', שהרי אמרתי 'אפשר עברתי  ואנכי לא ידעתי'.
 במקום שהתפללו אבותי וכו'', אבל זה היה עד עתה בגדר ידיעה חיצונית בעלמא, אולם

, לדרגה כזו ידעתי' לאזאת 'ידיעה עצמית וחיצונית  'אנכי'ידיעה כזו בדרגה ש 'ואנכי'
, אם הייתי לא ישנתי'ידעתי 'אילו לא הגעתי, וזה הביא אותי לישון במקום הזה, כי עוד 

כיותי ובעצמותי אזי הגוף גם הוא ומגיע לדרגה של 'ואנכי ידעתי' ידיעה שלובה באנ
 )ויצא תר"ץ(                                                   . של קדושה וממילא לא הייתי ישן חפצאהיה

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 ב' -מחשבה משביעה 
במאמר הקודם הבאנו את היסוד המעורר והמרומם 

חע"א בדבר מחשבה כמאכל. שכשם של רבינו זי
שאי אפשר לשבוע מראיית המאכל ומחשבה עליו,  
האדם הרעב והחפץ להשביע את גופו חייב לאכול 
ממשות של אוכל. דבר זה מובן וברור לכל בר דעת 

 ולכל יצור נוצר בעולם הזה. 
ככל ששייך לעולם הנפשי והמחשבתי, כאשר 'נפש 
רעבה' מבקשת לזכות ל'מלא טוב', כאן הדבר כבר 
לא כל כך ברור. ההרגשה הרווחת היא שכיון שחשב 
האדם מחשבה בדבר רצון לשינוי באיזה ענין 
במהלך בניית נפשו, אזי די לו במחשבה בלבד, וכיון 

י שהוא חשב על הענין והוא החליט כי דרוש שינו
והוא חפץ להימצא מכאן ואילך במצב שונה הרי 

 שכבר די לו בזה. 
המציאות המוכחת היא שמחשבה זו לא משביעה 
את הנפש. הנפש נשארת רעבה כמקודם, היא לא 
קיבלה שום דבר ממשי שתוכל לשבוע ממנו, 
הריקנות הנפשית ממשיכה ושום שינוי לא מתרחש 

 בהתקדמות העבודה העצמית.
הגוף זקוקה לאוכל מזין ומבריא,  ממש כמו –הנפש 

ויתן לה את הכוחות לאוכל שיתעכל היטב בקרבה 
להשפיע על תהליכים נכונים ובריאים בנפש 
היהודית שבקרבו, בנפש הקדושה המבקשת 
להמריא אל על והיא זקוקה לכוחות ליצור את 
נתונים המתבקשים לאישור המראה ולהתנתק מן 

ים לכך ולכן המפריעים לה. כוחות עלומים נדרש
מחשבה קלה ואפילו ארוכה לא תועיל כל זמן שלא 
תהיה בעלת התנאים המתבקשים למחשבה סועדת 

 ומזינה כדבעי.
כאשר נתבונן בחידוש הנפלא הזה נבין את הסיבה 
מדוע אחרי כל כך הרבה מחשבות על שינוי 
והחלטות לכאורה חזקות בדבר הצורך הדחוף 

ך לשינוי להתרומם ולהשתנות, פעמים גם הדר
ברורה, הוא יודע בברור מה עליו לעשות ובכל זאת 
זמן קצר מאוד לאחר ניסיון ההמראה המנועים 
כבים ובנחיתת אונס הוא מתרסק אל קרקע 

 ת לשינוי להתרחש.תהמציאות המתעקשת שלא ל
תן לנו את ימהי אם כן המחשבה המשביעה שת

 הכח להתרומם? 
  

בשעה שעובד לא טוב שיסתפק האדם אם עבודה זו טובה אם רצויה, אפשר אין ההתלהבות שלו בתפילה זו אמת, ... 
בשעת עבודה צריך הוא לעבוד בביטחון ובהתחזקות שה' יקבלה. רק אחר העבודה ... יעמוד ויסתפק אפשר טועה 

 )דרך המלך ויצא תרצ"א(                                                                                                                                     אני בכל. 
 



 

 

 

 פרק נט

  ערב ובוקר וצהרים

 פתיחה למספר פרקים בנושא התפילה
אנחנו מבקשים מן הפוסע פסיעה לתוך עבודת ה'  -התעוררות בלתי פוסקת 

אמתית. אין יכולת להגיע להתעוררות הנפש בלי התעוררות תמידית, זוהי טבעה 

וזוהי דרכה של הנפש. נכון, לפעמים ישנן התעוררויות רגעיות וחזקות בלי עבודה 

התעוררות הנפש  של זמן רב, אולם אלו הן התעוררויות של זמן קצר בלבד,

 שתחלוף עד מהרה.

התעוררות תמידית נעשית ע"י שינון וחזרה תמידיים על המושג החשוב לנו 

להתעורר אליו. ובענייננו, הנפש הקדושה שלנו צריכה להתעורר לאהבת וקרבת 

בה לאורך זמן, אלא אנו צריכים  ולהישארה', אי אפשר לתת לה התעוררות מהירה 

עליו בכל מיני צורות ובכל מיני דרכים ולחוש את דברים לשנן את המושג ולחזור 

כמה שיותר ובמשך הזמן זה יחדור אל הלב ונצליח גם לחיות עם זה לאורך זמן. 

זוהי השאיפה וזוהי ההדרכה שאנו צריכים להדריך את עצמנו ואף את צאצאנו 

 ותלמידנו.

ל הדברים הללו, אולם, השאלה הנשאלת היא, הכיצד, מתי והיכן אנו נשנן ונחזור ע

, הדברים ממש לא מסתדרים לנו עם סדר היום והווייתנועד שיהיו חלק מחיינו 

 המלא והלחוץ שלנו.

והתשובה, התשובה כל כך פשוטה, כי הרי אנחנו מקדישים לכך בכל יום כמה 

שעות מחיינו, ובושה מכסה את פנינו כשאנו פתאום שמים לב לכך. הזמן שאנחנו 

מן התפילה. התפילה היא ההזדמנות והיא הזמן שאנו משננים מקדישים לכך הינו ז

וחוזרים על הדברים בכל יום שלש פעמים ביום לפחות, ודי לנו אם נתחיל למצל 

נוסף  ומסויםהזו, ולא כל שכן אם גם נקדיש זמן מיוחד  המצוינתאת ההזדמנות 

נו נקדיש לשינון הדברים עוד כמה פעמים ביום בפרקים שונים ככל שניתן, אולם א

מעתה את הדיבור בפרקים הביאם לנושא התפילה, ונעמיק בפרטים שונים בנושא 

ההגשה לתפילה ודרכים לעורר את הלב בזמן הנפלא הזה, ונאריך בה ככל שנוכל, 

נתפוס זוויות שונות שבה בכדי שהשינון והרחבה הרבה תהיה לנו לעזר לעורר את 

 ון וחזרה רבה כנזכר. נפשנו המתעוררת דווקא ע"י דרך זו של שינ

* 

תופעה מצויה מאוד. נערים ואפילו מתבגרים, לא 'מתחברים' לתפילה. האם 

צריכים אנחנו להרחיק נדוד למקומות נידחים בכדי לראות את המציאות הזו? כמה 

בוגרים לדאבון לב ממלאים את מבואות בית המדרש בעת שהציבור כולו עומד 

ים שהשכל הרוחני יודע ומרגיש כי לא עתה בתפילה בשבתות וימים טובים, בזמנ

העת לדשדש בביצה הפוליטית או העסקית, או אפילו סתם שיחת רעים על דא 

ועל הא שבין שני חברים שכבר שבוע חלף מאז השיחה האחרונה שלהם במבואות 

 בית המדרש בשבת שעברה.

בוצות' זו קיצונית מעט, כי ברוך ה' רובנו לא משתייכים ל'קכואבת ואם דוגמא 

ת יאלו, אנו דואגים לחינוך צאצאינו ואיננו מעוניינים להראות להם דוגמא שליל

שכזו, אולם כיצד אנו מגיבים כאשר בעל התפילה האריך מעט יותר בתפילתו, 

שונה באותה והתגובה ים עוד, או ההרגשה האם אנו מעריכים ומכבדים ומבקש

, ולכן כשאנו מאתנוהדברים ברורים למבין והמה מוכרים לכל אחד ואחד  .עת

באים לחנך ולנסות 'לחבר' את הנערים והבחורים לתפילה, שומה עלנו להגביה את 

המבט שלנו, של עצמנו, בכל הקשור לעת הגדולה והקדושה הזו, ומשם נצליח אף 

הפיק ממנה את לחנך בדרך הנאותה את תלמידנו וצאצאינו לאהבת התפילה ול

 גילוי הנפש והתעוררות הלב לבורא עולם. -התוצאה הנאותה 

 

 
 (נעלם ) ב' -עולם 

אנחנו מבקשים את הדרך המחקר הנכונה 
עבור החפץ העמוק הזה שנקרא 'עולם'. 
ברור לנו כבר מפרק שעבר שאיננו יכולים 
להגיע אל תוצאות מדויקות ונכונות בכלים 
המחקריים שיש לנו בידנו לחקור כל חפץ 
ומושג שהוא. גיחוך וצחוק גדול מתעורר על 
האדם בשמים כאשר האדם מעלה בדעתו 
כי הוא בכליו המצומצמים ומוגבלים יצליח 

 להגיע לחקר העולם אשר אין לו חקר.
ל אם אתבונן כי כולך סוד מסודי ה' 'אב

ופרטיות ידיעותיך רק מעלומי הסוד 
ומסתורי רזיו מן השוטים אשר יתחכמו 
להבין הן, אז בהסתכלי בסודך סוד ה', גם 
להיות מן מתי סודו, לפעמים אני מגיע, 

 ולפעמים אני עולה'.
כלו', אין ברירה אחרת אלא להגיע למסקנא 

כי אין דרך  כי המחקר הנכון יראה האמתית
להבין את העולם לפי פרטיו, לא ניתן לחקור 
את השמים בפני עצמם ואת הארץ בפני 
עצמה, את גרמי השמים כוכבים 
ומסילותיהם בנפרד ואת השדות והכרמים 
הימים והרומש בהם בפני עצמם. אלא ישנה 

 מסקנא כללית ומרכזית אחת. 
ולהבנה יתירה של הדברים נעתיק מה 

רך גדול בענין זה ב'הכשרת שכתב רבינו באו
 האברכים' פרק י':

'כי כאשר נשאל לעצמנו מה זה עולם, אז 
בכלל נראה בעליל שלא מה שלמעלה מן 
העולם לבד אין אנו רואים, רק גם את 
העולם הזה הנמצא לעינינו אין אנו רואים 

 כולו, אפס קצהו נראה וכולו לא נראה.
כי כבר דיברנו ב'שלשה מאמרים' איך כל 

ש בסוף ימי הקיץ מטמין את ביציו רמ
במקום משומר מן הקור והחורף, שגם בקיץ 
הבא אף שממנו גם גרגיר אבק לא שאר אז, 
רמשים כמינו יוולדו. והאם יודע הרמש 
מכל מעשיו בשעה שהוא עושה, אף כי יבא 
קור וחורף ושוב קיץ בל יידע. ואמרנו 
שנפש החי וענף נפשו נפש מין הרמש עושה 

ם כן במה גדול כוחה לעשות את כל כן ... א
 אלה'...

רבינו עוד מאריך שם בדבריו הק', אולם אנו 
'אם כן נסיים שוב בשאלה שהעלה בקדשו: 

 במה גדול כוחה לעשות את כל אלה'...
 - - -'עולם עולם את סודך איני יודע' 
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