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 גיליון ק"ח -שנה ג'   
 תולדותפרשת 

תשע"ח

ובהמשך, כשבא עשיו  יתן ויחזור ויתן. ,לך ויתןוברש"י  ()כז כח ויתן לך האלקים מטל השמים וגו'
י יש כאן הוראה אוד. וב'גם ברוך יהיה'סיים, ת הברכות אשר לקח אויצחק גילה שיעקב הוא מצידו 

 .ל יעקב מול כוחו של עשיולדורות, בניצחון של כוחו ש
אמר ונקדים לבאר פסוקי הנביא בעת שחזקיהו המלך חלה את מחלתו והתפלל לה' מקירות ליבו, 

. צריך להבין את )ישעי' לח יט( 'אב לבנים יודיע אל אמתך ,חי חי הוא יודך כמני היום'בסוף תפילתו 
 .'אב לבנים יודיע', וגם את ההמשך 'חי חי'של כפל ה

י אירופה. כבר תקופה הבה נפליג לימי השואה האיומה. הגרמנים ימ"ש פלשו לפולין ושם לכל רחב
כל מי שנותר לאחר כל גל של הריגות . המלחמההצרות. רבים נהרגו בכל שלב של לו ם לכן החקוד

ו'אקציות' לא ידע אם לשמוח או להיות עצוב. מצד א' הוא שמח על שנותר בחיים, מצד שני האם 
מה לו וץ מזה, ינם בין החיים, וחאשהוא ישמח והם כבר  ' של ההרוגיםאין זה 'רקידה על הדם

הוא יהיה בין הנלקחים אל דרכם האחרונה או  מחרתייםיודע אם מחר או  ינואלשמוח כשהוא 
 ומננמצא שהגם שהוא זכה לישועה אבל השמחה ממ'טיפוס' שמכלה רבבות ללא הרף.  שימות ח"ו

 והלאה. 
 לו אין ישועתה 'ה' מה רבו צרי וגו' )תהלים ג'(תפילת היהודי בעת שפיכת ליבו בפרקי תהלים הוא 

הצרות רבות מאוד, ואף כשיש ישועה באופק אבל הרשעים אומרים שהישועה לא  ,באלקים סלה'
'לה' הישועה הפרק הוא אבל סיום  לקטרג ולהזיק. כיםילא ישועה תמידית, הם ממש 'סלה',תהיה 

היא לזכות לזה  והעצה' סלה.-היא ברכה שהיא תמידית באמת ישועת ה' ש על עמך ברכתך סלה'
כי על כל ישועה צריכים להודות לד' ולזמר שירה לפניו ית'  ,שנודה לך סלה 'על עמך ברכתך סלה'

השירה  שירה היא שמלבד דבריהאבל עיקר  .ממשכת שוב ישועה כנודע דאהוההו והשירה
אתנאה  'זה אלי ואנוהו' ו'אז ישיר וכ' , כמו שאמרו ישראלשאומרים נקבל ע"ע תוספת בעבודת ד'

 .לפניו במצוות
של עשיו הרשע מבקשים להרע כל הזמן, ואף אם יו אהעולה מדברנו עד כה הוא, שהרשעים צאצ

הם שבים ומבקשים להרע בכדי שהישועה לא תהיה שלמה, אבל כשהיהודי  יש ישועה זמנית
 מתחזק בעבודת ה' שלו להודות לה' על כל מה שארע עמו הרי שאז הישועה היא תמידית סלה ועד. 

חיזוק קטן בדבר אחד כל חיזוק בעבודה יביא את התועלת הזו, כי  אריך להדגיש ולהבין כי לצו
ימשיך ישועה בזמן מסויים ולא יהא לו כח להמשיך ישועה תמידית וארוכה, רק עבודה תמידית 
תמשיך ישועה תמידית. ומהי עבודה תמידית, זוהי עבודה שבכל שעות היממה יחיה האדם את 

הלימוד והתפילה אין צריך לומר, אלא אפילו בשעות הביניים, שעות ההתעסקות  בוראו, בשעת
דה לשמים, וגם שעות אלו יהיו מקשה אחת של עבחים במשא ומתן וצרכי אכילה ושינה, כרהמו

. וזה הכונה כל אלו לרצון לה' למען עבודתו ותיקון העולם לגילוי מלכותו שבכל משלהשבידיעה 
הודאה תמידית, לא הודאה פרטית וחד פעמית. הודאה כמין זו ממשיכה ישועה  סלה''שמודים לו 

 תמידית סלה ועד. 
', 'חי חי יודוך כמוני היוםרך זו, ואמר חזקיהו המלך בתפילתו לה' על מצבו הקשה התפלל לה' בד

להשי"ת, הודאה כזו שהיא עבודה תמידית עד כדי  בכפל חיות, עם כל חלקי חיותו הוא מודה
ת העבודה של אגם ימשיכו שהבנים לדורות ולעולם, חיזוק כזה שיגרום 'אבות לבנים יודיע', ש

ההודאה והחיזוק בה', ואז השמחה היא שמחה של השי"ת לא שמחה אישית וממילא היא גם נצחית 
 כהשי"ת בעצמו.

של יעקב ועשיו על הברכות. יצחק ברך את יעקב 'ויתן לך האלקים' גם ל וזה היתה המלחמה כביכו
, כלו' 'ויתן ויחזור ויתן'עה שהיא בחי' וישלקים דינים וצרות הוא יושיע אותך אכשיהיה ח"ו בחי' 

. עשיו, בראותו כי הוא לא יקבל את הברכות ויעקב יוושע מידיו משמני הארץ וגו' ישועה תמידית
ביקש שלפחות הישועה שיקבל תהא זמנית בלבד ובהמשך יוכל גם יוכל לשוב ולהכותו מכה רבה, 
כך ששמחתו לא תהא שמחה וישועתו תהא רופפת וחלושה, על זה אמר יצחק, זה כבר תלי ביעקב 

לא רק שיודה על הישועה אלא הוא בעצמו יהא ברוך, כלו'  בעצמו 'גם ברוך יהיה', כשהוא בעצמותו
תית ושלמה אמא ישועה ם, אז לא יוכל לו והישועה שלו תהיהא ברוך, עובד את ה' בתמידות ובעצ

 . 'סלה ועד'
רת המאמר הוא כותב כשבכותתש"ג וישלח ב'אש קודש' הערת הכותב: הדברים נכתבו בעטו נוטף הדם של רבינו זיע"א 

הלב: רבש"ע עשה למען  והזעקה עולה מעומק .ממחלתם המסוכנתנצלו הרר"י הכהן זיע"א בעת שהוא וחתנו שזה נכתב 
 נא אל תשכחנו. -ובכל זאת שמך לא שכחנו  - הרוגים על שם קדשך, ולמען טבוחים על יחודך

 
 של ניגון 'תנועה'

קודם בענין הנגינה. ק הפרמן ההנה תזכורת קצרצרה 
 :כתב בשבוע שעברנוהנה קטע קצר מן ה

מטרת הניגון כפי שמבטא רבינו בשורות אלו היא שנפש '
  המנגן בעצמה תרגיש נענוע ע"י הניגון.

בכוונת הלב ובהבנת  , גם אם תהאששרים בציבור ירההש
עדיין לא מספיקה. המנגן עצמו צריך להרגיש כי המילים 

הוא נעקר ממקומו הקבוע. הוא נעקר ממחשבותיו 
הקבועות, מן ההרגלים הקבועים, ומן המחשבות 

 .'הקבועות בראשו תמיד
שו עברים דו כמה מן הקוראים לכתוב כי הרהדברים עור

וכי זה נתן להם אור חדש בכל עת שמצאו  ,עליהם רושם
בשירות הן  ,עצמם מנגנים ניגון, הן בסעודות השב"ק

ים ואנשי מעשה והן בסעודה ותשבחות עם חסיד
יום הכיפורים של השבוע כפי שהאריך רבינו  - שיתישל

 במדור זה. בכמה מקומות וכבר הובאו הדברים
עיקר הנקודה שהצליחה לדבר אל ליבותיהם של 
הקוראים היתה ההבנה המחודשת שאין כאן נשמה 

הנשמה  אשמנגנת ניגון והניגון נותן לה הרגשה נעלית, אל
ומנגנת פרושה מתנועעת לפי היא עצמה שמנגנת, 

ניגון בלשון ומכונה התנועות הניגון, לא לחינם נקרא 
, של ניגון' תנועהלך  , וכלשון רבנו 'קחתנועה' חסידים 'א  

הניגון מניע את הנשמה לפי  -כי אכן כפשטות המשמעות 
נכונה נשמה בעצמה. החסיד שמצליח להתחבר תנועות ה

 אא את עצמו בעת הניגון, הו, הרי הוא מצליח לקרלניגון
, והוא ותה 'תנועה'או בית''עולה ויורד, חוזר שוב על אותו 

על נפילותיו, על  ,ותיודלומד על עצמו, על עליותיו וירי
 וךתהצלחותיו על כאבו ושמחתו, הכל נלמד ומעמיק ב

 הניגון, כלומר בתוך עצמו. 
למרות שכבר  -נקודה נוספת, שכדאי שנעמוד עליה 

הנקודה של ה'התנתקות'.  זוהי ן הקודם,ליויבג נכתבה
חובת 'לשם הבנת והרחבת הדברים נצטט דברים מתוך 

ישנם הרבה אנשים שלבם שלם ': רק ד'(פ)ב התלמידים'
שמדברים  עהבשו עם ד' ותמיד משתוקקים לעבדו

ה, שקועים הם מכף רגל ועד ראש בעבודומה שעמהם ד
באמת רק רצון להם ובעצם הם נמוכים וקטנים כי תמיד ו

צה"ר מזמין הי ,ישתוקקו ויקבלו עליהם לעבוד כאשר רק
  .'חים מידנידום להם מניעות והם מתפתי

האדם נופל מכל שטות שצצה בדרכו שבחר לו בעבודת 
תקדם, אבל הוא קשור במוסרות הוא מוד רוצה לה ה',
הקודם. בכדי להתעלות ולהתקדם הוא חייב  צבולמ

 להתנתק לגמרי מכל הרגליו הקודמים. 
 אגון, כשהוא זוכה לניגון בחיבור נכון כנזכר, הרי הויהנ

עלה ר הקודם הבלתי רצוי, הוא עולה וממתנתק מן החיבו
, שדבר אחד בתנועות עולות ויורדות את האדם המנגן

ממקומו הקודם הוא כבר התנתק.  -הוא כבר הרוויח 
 הדרך לעלייה פתוחה לפניו.

הן להוציא את איש הישראל האמתי מין קדושה כזו שין דוגמתה גם  תעיקר המצוו

  בעולמות העליונים. וקדושה זו נקראת 'איש ישראל'
 (תולדות תר"צדרך המלך )

 



 ק"גפרק 

 ב - עבודת החסידות
 ,את היסוד החשוב כל כך לכל צעיר נמרץ ורב מחשבות ,העמדנו בצורה ברורה בפרק הקודם

במה גדול 'ו 'מהי דרך החסידות' :להעפיל למדרגות גבוהות, ומתחיל לברר לעצמואשר מבקש 

מאוד את צעירי ועוד כהנה שאלות שמטרידות , 'כח העובד ה' חסיד מעובד ה' שאינו חסיד

 הצאן היראים והמתוקים מדבש.

נו בפני אותו צורב נחמד את התשובה החדה כתער, אף שברור שתשובה כזו אינה יוהעמיד רב

נעימה לאוזן, שלעת עתה אין אתה צריך לעסוק ולברר ענין זה, כי החסידות נקנית רק עם 

החסידות צריך לעמול  וזה התנאי הראשון להשגתה, ולכן לפני שקונים דעת וחכמתהעבודה 

 כי החכמה שבחסידות היא רק חלק אחד ממנה.  ולעמול בלי הפסק

יסוד  החסידות מקורה בנבואה, ובהחלט יש לומר שהיא ניצוץ מן הנבואה. וממשיך רבנו ומבאר:

, וכאן הוא מזכיר את הענין בקצרה, וננסה אף אנו זה מבאר רבנו ב'שלשה מאמרים' בארוכה

 זה, ולהעלות את עיקר המטרה והמכוון מכך. להלך בקצרה בענין 

.( מביאה את העובדה שהלל עלה מבבל לארץ ישראל והגיעה שאלה על הגמ' בפסחים )ס"ו

הלכה השייכת לקרבן פסח כששחיטתו בשבת אם שכחו להביא סכין מערב שבת. וענה להם 

 בניור המושג 'ביאנו את יומבאר רב .אם אינם נביאים בני נביאים הם'הלל 'הנח להם לישראל 

שכל אחד לתורה.  שייךתורה', שהכונה שהוא  בןכמו 'לנבואה.  שייכותשהכונה נביאים', 

מישראל יש בו איזה ניצוץ מן הנבואה ועל ידי כח זה יוכלו לקבל תשובה מן השמים אף בלא 

 שיידעו מה לענות עתה. הארה תאיר להם מכח הנבואה.

ור ה' וקיבל אוהנה נתבונן נא בתהלוכות הנביא. הנביא כאשר הוא בדרגה של נביאות גבוהה 

בגילוי, הרגיש תענוג גדול מהול בפחד נורא, אבריו מרתתין והוא כמתעלף, מעמד נורא הוד. 

בזמן שכזה לא צריך להסביר לנביא מהו נביא ומהי הנבואה. הוא מרגיש את זה במציאות ברורה 

וחיה. אדרבה, אם נשאל אותו בעת שהוא מתנבא מהי אותה נבואה ומה מרגיש הנביא בעת 

הוא לא מבין כיצד השואל אינו חווה את אדרבה, אה הוא לא יכול להגדיר ולומר, קבלת הנבו

ההארה שהוא מרגיש כעת, הרי זה הרגשה מוחשית של קרבת ה' וביטול אליו בדרגה הגבוהה 

 ביותר, ומה לו לשואל לשאול כאלו שאלות שהתשובה עליהן פשוטה כל כך.

האדם בתודעה רגילה, הוא והוא חזר להיות כאחד סיים לקבל את נבואתו, הנביא כאשר והנה, 

עצמו לא יוכל להסביר מה הוא הרגיש עד עתה, הוא עצמו לא יצליח להביא את עצמו להרגשה 

זו שהרגיש הוא עצמו לפני שעה קלה. והסיבה היא, כי הוא נמצא עתה במצב אחר, במדרגה 

ות נמוכה יותר ביחס לדרגה הגבוהה שהוא היה בה מקודם, ולא יתכן להסביר במילים הרגש

 נעלות.

ומכיון שיסוד החסידות נמשך מן הנבואה כנזכר, הרי שגם החסיד לא יוכל להסביר מה מרגיש 

חסיד בעת התגלות רוחו ושפיכת נפשו לה', הוא לא יצליח להסביר בדבר חכמה ופנימיות את 

דבקות בה' ושמחה של תורה ומצוה באור המתגלה אשר מרגיש חסיד אמיתי בעת רצון של 

ת אה, הוא לא מצליח להבין הכיצד כל הנמצאים סביבתו לא מרגישים אדרבבאותה שעה, עליו. 

 האיך אין זה משפיע על כולם. ,נועם העבודה שהוא מרגיש ואת קרבת אלקים לו טוב שהוא חווה

לא יצליח להרגיש ולהבין את אשר זכה להרגיש ולהבין בעת עלייתו  -החסיד כהנביא  -גם הוא 

יה יצלת הקנים שהיא קבורה בה והיתה ביופיצאה ממחכשהיא ובעת שנפשו היתה בגילוי, 

וחיבתה לפני המקום. כי עתה בעת שהוא עבר את זמן ההרגשה הזו הוא כבר נמצא במקום נמוך 

יותר מן המקום ההוא שזכה לדרוך בו, וכשנמצאים למטה לא יכולים לבאר בהרגשה מציאותית 

 את מה שמרגישים למעלה כשכל המרחב פרוש לפניו.

עולה מכך, מסיים רבנו את מסקנתו לאותו בחור בן עליה. נכון שרצונך להלך על ולכן, המסקנא ה

כנפי רוח ולהגיע למחוזות גבוהים ורמים בהשתוקקותך להפליג במדרגות, אולם דע לך יקירי כי 

החסידות לא יועילו לך עתה הרבה אם רק במוחך ושכלך תגביה  'תורת'בדברי שכל והעמקה של 

 למטה בהרגשות הלב וסתימת הנפש. עוף ואתה בעצמך תשאר 

ולפיכך דע נא כי אין קיצורי דרך בענין. עבודה ויגיעה בתורה ותפילה, התגברות שוב ושוב על 

מידות ההתרפות והעצלות, ענוה אמתית והרחקת הגאוה )המידות הרעות שרבנו מנה בפרקים 

מציאותו יתברך הקודמים בארוכה(, עמל אמיתי להרגיש אהבה ויראה לשנן שוב ושוב את 

בעולם וכי הוא רב ושליט ועינו פרושה על כל המעשים, ועוד כהנה וכהנה ענייני אמונה פשוטים 

אך צריכים לשינון רב, זוהי הדרך שאתה מתחיל להיות חסיד, חסיד אמיתי, גם את עדיין אינך 

  כי החסידות באה רק עם העבודה.יודע את 'תורת החסידות', 

 חזק ואמץ ואל תרפה.

 

 
 ביטחון עצמי

אים המטרידים ביותר והנשאלים ביותר אחד הנוש
ה'ביטחון ענין ללא ספק במסגרות ובאופנים שונים זהו 

 העצמי'.
נתאר במילים קצרות את תחושתו של העלם היניק 

 שישב מולנו וסיפר על תחושותיו. 71בן הא. ד. וחכים 
לשיחה פתוחה, לספר על תחושותיו  כנסילקח לו זמן לה

הוא  בל לאט לאטאועל קשייו כפי שהוא חווה אותן, 
 לספר על חוסר בטחונו העצמי... ל ביטחון עצמיבקי

 רשות הדיבור לשואל:
אבל לא העזתי כי לא מן רב שרציתי לדבר על זה זה ז

ידעתי אם זה באמת דבר שראוי לדבר עליו או להתייעץ 
על זה, אבל חבר אמר לי שזה כדאי כי זה חשוב מאוד 

ויתכן שבקלות אפשר לחזק את הענין, חיים המשך הל
אני מקוה ולכן ביקשתי לספר את מה שאני מרגיש ו

 לשמוע מה שיש לומר על נושא זה.
שכל פעם שאני צריך לדבר  -מספר הבחור  -אני מרגיש 

. אני מרגיש עם מישהו, אני לא מסוגל לפתוח את הפה
כי בני מיעי מתהפכים בקרבי, אני מסמיק כולי ובסוף 

 לל אני נמנע מלומר את דבריי.בדרך כ
זה מתבטא בכל התחומים כמעט. גם בזמן השיעור 
כשיש לי שאלה לשאול או לברר נקודה לא ברורה, גם 
בעת שעלי לברר מחיר בחנות על מוצר כלשהו, אני 

כל שכן כאשר אני צריך  אחושש מלשאול ולברר, ול
על המחיר או להחזיר מוצר  י ולהתמקחעל דעת  לעמוד

פגום ונצל את האחריות שעל המוצר הרי שאני מרגיש 
ד על שלי, מבושה ומחוסר יכולת לעמושאני פשוט נקבר 

 ובביטחון גמור לדרוש את המגיע לי בדין.
בעוד מקום זה מגיע לידי ביטוי שאין לי ביטחון עצמי, זה 

שעומדים מספר בחורים בגילי ואף צעירים ממני,  בזמן
כל אחד מביע את דעתו על הנושא המדובר, לא כל מה 
שנאמר שם אלו דברי חכמה מופלגים, אבל אני רואה 

ע את דעתו בלי שום חשש ובלי שום איך שכל אחד מבי
היסוס, וזה גורם לי להרגיש ממש לא נעים, כי אני כמעט 
מעולם לא הבעתי את דעתי בכאלו מקרים, למרות שיש 
לי מה לומר אבל אני חושש כל הזמן אולי מה שאני יגיד 

ואם אומר דברים שלא לענין יישמע או ייראה כמגוחך, 
גם ככה אני כל הזמן הר אהיה ללעג ולקלס בעיניהם. 

ונות עלי מרגיש שיש בחורים שמשדרים לי תחושה של
מתוך ביטחון  והרגשה שהם שווים הרבה יותר ממני

 מופרז שיש להם.
אני יכול עוד להאריך בדוגמאות ממה שעובר עלי במשך 
היום ובמשך התקופות שחלפו עלי בימי חיי, אבל אני 
חושב שהבהרתי את עצמי כל הצורך כשהבעיה 

 .י'מהמרכזית שלי לפי דעתי היא חוסר 'ביטחון עצ
, האם זה באמת תויוכאן מסכם הבחור את שאלתו ופני

שוב האם ישנו בכלל איזה שהוא חוהכי  ,ב לטפל בזהחשו
גל למצב רהביטחון העצמי, או שאתטיפול לחזק את 

 הזה שכך אחיה בכל משך ימי חיי, או שהדברים אולי
 סיים הבחור היקר את דבריו. - יסתדרו בעצמם.

היכן אנחנו לבדוק ם יצריכשאלה גדולה שאל, , והאמת
פריו הקדושים, מהי הדרך אותה מטפל בזה רבינו בס

 ןנראה לתלמיד, בדרך זו תלך והגעת אל היעד, ומה
נו מדברים הנוספים שמן הסתם מעיקים ומונעים מה

 יות ובביטחון.שלהתבטא בחופ
 יעזרנו הבורא ית"ש שנזכה להדריכו בדרך אמת.

ובינתיים קוראים נאמנים אשמח לשמוע את דעתכם 
 בנידון.

 
 
 

 

 

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

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

 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


