
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגיליון ס" -שנה ב' 
 שלחפרשת וי

 תשע"ז 

 
 

 וישלח יעקב מלאכים לפניו וגו' ואחר עד עתה )לב ד' ה'(
בהרבה ספה"ק דקדקו לשון 'לפניו', וגם לשון 'ואחר' ראוי לשימת לב. והנפש המתבוננת 

ובזה הוא ', עבודה של 'פנים' ו'אחורשיעקב אבינו שלח לו לעשיו את ענין התראה כאן רמז 
היא הנקודה עליה נעמוד  זולחם עימו. ימבקש להסיר מעליו את חרונו ולמנוע ממנו לבא ולה

 בס"ד, לבאר מהי אותה עבודה שעשיו אמור כל כך להתיירא ממנה.
ח המניע לעבודה. כל זמן שהרצון עדיין לא מספיק חזק אין לאדם וידוע כי כח הרצון הינו הכ

את הכוחות הפנימיים הדרושים לעלייה ולהשקעה הנדרשת להעפלה אל על. במושגים של 
ששניים הן העיקריות שבהם, 'רצון' ו'תשוקה'. התשוקה היא גם כן  רצון ישנן כמה דרגות

 שממלא את כל האדם בכל ישותו. ,שכזהחזק ועוצמתי רצון אבל רצון 
, )איכה א יא( דיהם באוכל וגו'עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמ על הפסוק 'כלונרחיב. 

שים לחם', עם בני פירשו בספרים הק', כי הסיבה שאנו רואים את 'עמה נאנחים מבק
דיהם פרנסה רח"ל, זהו מפני ש'נתנו מחמישראל נאנח ונאנק תחת עול חוסר וצמצום ה

באוכל', כלו', כל ישותם נתונים בגשמיות המאכל ואת כל כח תאוותם 'נתנו באוכל'. ומכיון 
שכל כולם נתונים בלב ונפש עם כל כח החימוד והתאווה באוכל, הרי שהשפע הקדוש נמנע 

 כן הם מחוסרי פרנסה.מהם ול
הרי לנו מציאות שצריכים לתת דעת עליה, ישנה מציאות שהתשוקה והתאווה אחוזים 
באדם ומכסים את כולו, וממילא אין מקום לרצונות ולתשוקות אחרות, כי הוא מלא ומסובב 

 לעומת ה'תשוקה' יש את דרגת ה'רצון' שהוא חלש יותר בהרבה.כל כולו בתאווה זו. 
כמה  'לרצות'האדם מסוגל אבל בבת אחת.  'תשוקות'לכמה  סוגל להשתוקקאדם אינו מה

דברים בבת אחת, הוא רוצה גם לאכול וגם להתפלל, גם לנוח וגם לעסוק בתורה, הוא מסוגל 
להכיל כמה רצונות, אבל לא כמה תשוקות. הרצונות הם רצון חיצוני שמתעורר בו, 

 פת בדרכה את כל הרצונות האחרים. ושור וקה היא בערה פנימית שבוערת בקרבווהתש
ולכן, כשאנו מדברים על רצון בעבודת ה' אנו צריכים לשום אל לב לשני הדרגות שברצון. 

 מעולם תשוקהלו שתי הדרגות שנצרכות זו לזו. רצון אמתי לא ניתן לעורר אם לא היתה 
אמת. לרצות ב. מי שלא נהנה הנאה עמוקה ומתוקה ממאכל לעולם לא יידע למה לענין זה

ת ההנאה הצרופה לאחר שעת דבקות בהשי"ת בתורה ותפילה וכמובן מי שלא טעם חווי
 ובדיבוק חברים אמתי לעולם לא יצליח להרים עיניו ולהשתוקק לטעום ולו עוד פעם אחת

 טעמה של רוחניות זכה וטהורה. 
ראשונה, ת ההנאה חייבת להיות הייבחוולכן התשוקה שהיא החיבור וההתמלאות הפנימית 

 ,לאחר מכן כשהתשוקה כבר נעלמה ותשוקות אחרות מאיימות למלא את החלל שנוצרו
וכך דרגת ה'נתנו  ,יידע האדם 'לרצות' ולהגביר את הרצון אל המקום בו היה מתחילה

מחמדיהם' תהיה במקומות הנכונים והרצויים. נמצא שהתשוקה היא אמנם התכלית היא 
ות מלאות חיבור לקדושה, אולם גם בעת שהתשוקה בחי' ה'פנים' שהאור מאיר וההשג

ת הכוחות שוב לעבר הוא הכלי שיניע א 'רצון'שקעה, שקעה חמה ושקעה נפשו יחד עימה, ה
ה והנפלאה, עבודה עליה אמר אדוננו דהע"ה ש  זוהי עבודת ה'אחור' הקדו  החיבור המושלם. 

רק בדרגת ה'רצון' גם אז  גם כשהיראים הם .יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם' רצון'
המה רצויים וחשובים ותפילתם נשמעת במרום. כי העיקר לא להרפות מן העבודה, לשמור 

בחי' שתפריע לו לשוב ל 'נתנו מחמדיהם באוכל'שלא תשתלט על נפשו תשוקה של 
 'מתאווה לתפילתן'.

'והיה כאשר עשיו ידע את כוחו של יעקב בעבודה והוא ציפה בכל כוחו לעת אשר יתקיים בו 
תריד ופרקת עולו מעל צאורך', וכאשר ראה את עמלו של יעקב בבית לבן 'הייתי ביום אכלני 
חורב וגו'' עם כל צרותיו היה בטוח כי הנה הזמן בו יעקב אינו בבחי' 'פנים', שהוא לא בבחי' 

ח לשלוט עליו, על כך שלח וועתה יש לו את הכ ,וממילא נפל ממדרגתו ,התשוקה בקרבת ה'
אולם עתה  ,בבחי' הפניםיודע ומכיר את עבודת ה'  ה', אמנם אתלפניומלאכים לו יעקב '

אחדש לך את העבודה העליונה יותר וכל זמן שאני אחוז בה אין לך שום סיכוי להצליח, 
, עבודת ה'אחור' בעת החושך שהיא רצויה עד מאוד 'עד עתה ואחרעבודה זו היא עבודת ה'

מעשי ממלחמתו של עשיו ביעקב, להחשיב מאוד את עבודת לפני ה'. הרי לנו לימוד 
 ה'פנים', אולם לא להזניח מאידך את עבודת ה'אחור', כי כך נזכה 'למצא חן בעינך'.

 )וישלח תרפ"ט(

 

 

 'ג -מחשבה משביעה 
יסוד המעורר הבאנו את ה ים הקודמיםבמאמר

. כמאכל -מחשבה ע"א בדבר והמרומם של רבינו זי
שבוע מראיית המאכל ומחשבה אפשר לשכשם שאי 

עליו, כך גם לא תוכל הנפש להשביע רעבונה 
ממחשבה ריקנית. מלחשוב על שינויים נצרכים לא 

 יגיע לנפשו כח שינוי כי היא מחשבה לא משביעה.
וכאן עמדנו לכת בציפייה עמוקה לדברי רבינו זיע"א 
מהי א"כ הדרך הנכונה למחשבה משביעה וממלאת 

 את הנפש.
ה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זיע"א ב'צעטיל רב

כתב הדרכות קדושות לדברים אשר יעשה קטן שלו 
 אותם האדם וחי בהם. וכה פתח בראש מחברתו:

'בכל עת ורגע שהוא פנוי מן התורה ובפרט שהוא 
או שוכב על מיטתו ואינו יכול  יושב בטל לבדו בחדר

 לישון, יהיה מהרהר במצות עשה זו של 'ונקדשתי
בתוך בני ישראל', וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו 
כאילו אש גדול ונורא בוער לפניו עד לב השמים, והוא 
בשביל קדושת ה' יתברך שובר את טבעו ומפיל את 
עצמו להאש על קידוש הש"י, ומחשבה טובה הקב"ה 
מצרפה למעשה, ונמצא שאינו שוכב ויושב בטל רק 

 מקיים מצות עשה דאוריתא'. 
בסעיף ב' כתב שמחשבה זו הנזכרת ובהמשך 

יותר מפורט של מסירות נפש יהרהר אור יתתוספת ב
פסוק ראשון של קריאת שמע ובברכה גם כשקורא 

'ובזה יצא ידי ראשונה של שמונה עשרה, ומסיים: 
 חובת קריאת שמע ותפילה כדין'. 

ההדרכה העולה מתוך דבריו הק' והוראתו למעשה 
קידוש ה' כיצד לנצל זמן פנוי לקיום מצות עשה של 

וכיצד לקיים עפ"י דין מצות קריאת שמע ותפילה 
 הינה רבת משמעות לדיון הנידון כאן.

בהבחנה מעמיקה נבחין כי ההוראה איננה פשטנית 
שקיום מצות קידוש ה' היא ע"י מחשבה על מציאות 

ארו למען ושל קידוש ה' והסכמה לפשוט את צו
קדושת שמו ית', אלא הוראה ברורה של 'יצייר 

חשבתו' ציור ודמיון מוחשי ומציאותי, כאילו הוא במ
נמצא עתה במצב זה, והוא עובר את מסכת הייסורים 

שתביא  על קידוש ה', רק מחשבה כזו הינה מחשבה
את האדם למצב של עליה במעלה העבודה ולשינוי 
בעת הצורך, למציאות של קיום מצוות במחשבה 

ן קדושה זו, ואם תמצי זוהי תמצית התשובה לדיו
 מחשבה משביעה.החשוב, מחשבה שכזו הינה באמת 

 )סעיף י"ד(

הכל הוא אור אלוקי שנשפע, רק שבעולם הזה נתלבש בדברי העובד את ה' יודע שגם טוב העולם הזה 
 עולם הזה, וכשח"ו נחסר לו, יודע שאור אלוקי נחסר לו ונעשה מזה תשוקה ורצון להתפלל.

 ()דרך המלך וישלח תר"ץ
 



 

 

 

 פרק ס'

 בשביל מה? –תפילה 
המודעות זועקות באותיות של קידוש לבנה, 'איש בל יעדר', עצרת תפילה וזעקה 

לקרוע שערי שמים בתפילה מעומק הלב לרפואת החולה המסוכן ששוכב על 

ח הרבים ונשקפת לחייו, חייבים לפעול רחמים עליו בכערש דווי וסכנה ממשית 

 והן קל כביר לא ימאס.

מילים מוכרות לדאבון לב בכל מיני צורות ומטרות שמשתנות לעתים, אולם 

המטרה הכללית אחת היא, לעורר רחמי שמים לשנות גזירה רעה שניחת על הכלל 

דונו ניגשים אנו או על הפרט, וכבן הנופל לרגלי אביו וכעבד המתנפל לרגלי א

 בתפילה ובתחנונים באמונה שלמה בכוחה הגדול של התפלה.

לו עול בסות שעברו בני עמנו מאז היו לגוי בכל הדורות נהגו כן, בכל הגלויות הקש

ה'. מכירים אנו את הסיפורים -ה ועננו לי-ו'בכל זאת אנו לי ,קשה בכלל ובפרט

מדורות הקודמים איך שנשים צדקניות באמונה פשוטה וחזקה בכוחה של 

התפילה היו נכנסות לבית הכנסת, פותחות דלתי ארון הקודש ומתייפחות 

בתפילה וזעקה בדמעות שליש לאב הרחמן שודאי מקשיב ועונה להן על 

 בקשותיהן.

ור, גם עד דורנו אנו התפילות והזעקות ממשיכות לקרוע רחמי שמים דמדור ל

 ותעל שוועתם אל האלוקים, וידע אלקים.

* 

במחשבה פשוטה ניתן לחשוב ולהסיק מתוך כל הנזכר על היסטוריית עמנו הנכאה 

והנדכה כי כך הם פני הדברים בדרך כלל, השי"ת ב"ה שולח צרות לעמו, בכל 

רה, כמין סדר שכזה הצריך להגיע לפי חשבונות שמים תקופה הצרה המיועדת עבו

שאין לנו הבנה ועסק בזה, אולם לנו יש כלי חזק רב עוצמה להעביר את רעת 

הגזרה על ידי שנתפלל לפניו מעומק הלב ונזעק לפניו שיבטל את הרעה שנגזרה 

 עלנו, ואכן הכלי הלזה עובד בכל הכח 'בחרבי ובקשתי' 'בצלותי ובעותי' הכלי הזה

 מנצח מלחמות. מסקנא ברורה וחזקה.

* 

לא נעים כל כך להמשיך את המילים הבאות, אולם הן חשובות מאוד בכדי 

להמשיך את המהלך הלאה. אם נחדור ונעמיק רובד נוסף בדברי המסקנא שהעלנו 

יעלה בדברנו המשפט הבא: 'כל מטרתה של התפילה הינה להסיר מכשולות 

הללו הן, ואין לכאורה לברוח מהן, 'אילו לא היו  ולבטל גזרות'. שמשמעות המילים

גזרות ולא היו נגזרות עלנו גזרות לא היה צריך כלל את התפילה'. כשאנו שומעים 

את עצמנו אומרים את המילים הללו אנחנו קצת מתביישים, אולם אם הבטנו על 

 התפילה בדרך זו, הרי שאנו מביטים על התפילה בכעין מערך כיבוי האש.

י האש' כפי שהם מכונים מתורגלים ומיומנים לזנק לעבר כל קריאה של 'לוחמ

פריצת שריפה חלילה, הן לא ניתן לשער מראש עד היכן תגיע השריפה כשתפרוץ 

ומה יהא מידת הנזק, הם חייבים להיות מתורגלים ודרוכים תמיד, אולם בשעה 

ך, מצידו הוא שאין שריפה משתוללת כל מערך הכיבוי נח על משמרתו ואין בו צור

שמח על כל יום שעובר ואין לו תעסוקה מעין זו, ולא רק הוא שמח, כולנו שמחים 

על כך כמובן, אנו רגועים יותר כשיש לנו את הכלי האדיר של מכבי האש, אולם 

 אנחנו שמחים יותר כשאין בהם צורך. 

ין אולם אנו שמחים יותר שא ,האם זה גם מבטנו על התפילה? כלי חזק רב עוצמה

תנו מביטים כזה על התפילה הינו מבט שרבים מאצורך בו לשימוש יומיומי? מבט 

 כך, ואז מה הפלא שהנערים מנותקים ומעוניינים שהצורך בתפילה לא יגיע כלל.

יבים אנו להגביה את המבט ולהעלות את הראיה אצל עצמנו וממילא גם אצל מחו

 תלמידנו וצאצאינו החביבים.

 

 

 

 

 ('נעלם ) ג -עולם 
 - - -'עולם עולם את סודך איני יודע' 

אנו מנסים זה כמה פרקים לחדור ולפצח 
שאנו את גרעין העולם, מהו אותו עולם 

רואים מול עיננו ואנו חיים בתוכו אולם 
 לעמוד על סודו.צליחים בברור איננו מ

המסקנא אליה מגיע רבינו זיע"א שהעולם 
ננו אלא פרטי הסוואה על כל פרטיו הוא אי

לדבר האמתי שבאמת מסתר מתוך תוכו 
 של העולם.

מכיון שכל פרט ופרט לא ניתן לחקור בפני 
עצמו, כי כמובן הדבר אין לו סוף ולא ניתן 
להגיע למסקנות דרך מחקר חלקי ובלתי 

 מיליארדי מיליארדימייצג באמת את כל 
 פרטים שמהם מורכב העולם.

אליה היא כי אכן אם כן המסקנא שאנו נגיע 
הסוד הוא העולם בעצמו. גרעין העולם 
מורכב מן הסוד שכל פרטי העולם הגלויים 
מוליכים אל הנקודה הפנימית העמוקה 
והמסתורית אולם בעין חדה נצליח לזהות 

 כי 'ה' אחד ושמו אחד'.
נו שבראת העולם ואתה יקאתה הוא ה' אלו

מסתתר בו ומסביבך פיזרת כביכול מסך 
 בדמות העולם הזה. עשן סמיך

מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב אמר 
כי כשהאדם מביט על העולם,  ,בקדשו

כביכול הוא מביט אל השי"ת ורואה אותו, 
 והשי"ת מביט עליו. 

הבעש"ט זיע"א זכה לחקור את העולם עד 
תומו וזה אשר הוא הסיק למסקנא, 'אתה 
הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא 

ואתה הוא באמת העולם משנברא העולם', 
בעצמו. ואנו לא הגענו לדרגה זו, אנחנו לא 

בעולם מצליחים לראות את הבורא ית"ש 
במציאות, אולם אנו מרגישים כי אנחנו 
עומדים מול דבר שהוא נשגב מבינתנו, 
אנחנו משתמשים בצרכי העולם ומביטים 
על כל נפלאות הבריאה שאין חקר ואין סוף 

והנסתר משמשים  יהגלולהם, ומרגישים כי 
בערבוביא, הסוד הוא עמוק, סוד שהוא גלוי 

ה' וחפצים להתקרב אליו ית',   עובדילרבים 
ובכל זאת הוא נשאר נסתר, עד שהמונים 
המונים אינם מצליחים לגרד ולו במעט את 
המסך ולהרגיש את האור שבוקע מן הסוד 
העצום, וחושבים כי החיצוניות של העולם 

 ו. היא תכליתו וייעוד
                                  - - -ל -מעולם ועד עולם אתה או

 

 

 
 

 הגליון יו"ל ע"י 

 0527621345קריתקרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץ הר"ר

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

 נתרם ע"יגליון זה 
 הי"ו אפרים פישל ויזלהר"ר

 לע"נזקינו


