
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ע"דגיליון  -שנה ב' 
 פרשת יתרו

 תשע"ז 

 

 
 אלרים למשה ולישראל עמו )יח  א( וישמע יתרו וגו' אשר עשה

כלו' ההתגלויות  עמו', למשה ולישראל'אשר עשה אלקים ויש לדקדק בלשון הפסוק שמתחילה כתב 
 ממצרים', ישראל'כי הוציא ה' את והאותות שנעשו היו גם עבור משה וגם עבור ישראל, ולבסוף סיים 

 כלו' שהנסים נעשו עבור ישראל דייקא ולא עבור משה. 
'ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי וגו'  בהמשך הפרשה

וגם כאן יש  ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל' )יט ד(.
 בלשונו שצריך ביאור, וכבר עמדו בזה.הוסיף הפסוק ש ''ועתהלדקדק בעיקר בלשון 

 ,ויבואר בס"ד. שבת שקורין בו פרשת קבלת התורה, העת מיוחדת ומיועדת לקבל את התורה מחדש
כידוע שהקריאה מעוררת את הזמן. ובפרט, שהעת מיוחדת עוד יותר בשבועות של השובבי"ם 

עבוד מצרים עד עת החל בשל שהקדושים שעם ישראל כולו פוסע בפסיעות הקדושות במסלו
 תורה על הר סיני, שודאי גורם חיזוק גדול יותר לעת המסוגלת הזו. ה וקבלתהגאולה 

קבלה כל הזמן ללא הפסקה. וכדרשת חז"ל  ,משמעותו באוזן שומעת התורה' קבלת'הלשון  ,אמנם
יום יש לקבל התורה. ומשכך, בכל את  לקבל , שבכל עת ובכל שעה צריך'בכל יום יהיו בעינך כחדשים'

ה מחדש אלא חזרה על ה מחדש באופן שיהיה בה אכן חידוש, כי אם אין כאן חידוש אין כאן קבלתור
  תורה דאתמול. אותה

וחידוש זה שאמרנו הכוונה לתוספת הן בכמות והן באיכות, הוספת כמות הלימוד כפשטותן של 
הקבלה צריכה להיות קבלה  ,דברים, להשיג כמה שיותר ידיעות בכל חלקי התורה, וביותר דגש

כוחות גופו ונפשו, להסיח דעת מכל הסובב ולרכז את מחשבותיו  מל התורה בכלעדהיינו באיכות, 
נותיו כולם לתוך הסוגיא בה הוא עוסק. כי רק באופן כזה יכול לחדור אל פנימיות הענין ולעיין ושריוכ

 בה כל הצורך.
לת התורה, הרי שאל לנו לנתק את קיום המצוות בפועל וכן את כח התפילה וכשאנו מדברים על קב

ר ומשקיע יותר איך הוא מהדבכל יום לראות מאותה קבלה מחדש בכל יום. בחלק קיום המצוות צריך 
ר ענייני עבודה של ק יותר ויותר, וכן בענין התפילה ושאהמצוות וקיומן באופן מהודר ומדויבפרטי 

 דייק בעבודה שבלב ובעבודת המידות הטובות.להוסיף ולהטובות גם בהן ניתן להוסיף ולחזק, המידות 
ך חיות דקדושה בעבודה, חיות צריגבוהות יותר ויותר  ולדרגותוברור הדבר שבכדי להגיע למצבים אלו 

לשמי שמים ולטפס על ההרים הגבוהים של העבודה התמימה  קוסנתן לו את הכוחות הרוחניים לישת
  .הרצויה לבורא ית"ש

פעמים שרוחנו לא קמה בנו, וממילא מין יבשות אולם, ככל שאנו יודעים ומבינים שכך צריך להיות, 
ם מכל מקו עבודה,תורה ואת האוש מזדחל אל פנימיתנו, ואף אם אין אנו מזניחים לגמרי את היוי

הלימוד הוא בשטחיות וברפרוף, איננו מצליחים לחדור אל עמקי הסוגיות ואיננו מצליחים להתחבר 
 בעומק הלב אל התפילה ושאר ענייני עבודה.

דרשת ואת החשק לשוב הנ בזמן כזה צריכים סיוע. צריכים כוח מניע שיתן לנו שוב את החיות
ולהגביה כנשר אל על ולהצליח להתרומם שוב אל העבודה בחיות ושמחה כנדרש. הכוח המניע הוא 
כוח הצדיקים שאורם הרב שקנו בימי חייהם ממשיך להאיר בעולם הזה כשיש מי שיקבל את האור 

מקבלים ישראל האור לדורות עולם, כשדור אחר דור  מקבלים אתההוא, ובכוח זה אף אנו בנמיכיותנו 
 ממשיכים זאת לדור שאחריהם.מהצדיקים את אורם והם 

והפסוק  .השפיעה עליו ובא להידבק בשכינה שמועה ששמעיתרו זכה לקבל אור הקדושה, ועי"ז 
נס יציאת  .מע יתרו וגו' את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל עמו''וישמפרט כיצד הגיע עליו אור זה. 

נה ו, ואם כן מה עשה ה' למשה, אלא הכוודבעמשה רבנו בעצמו כי הוא לא היה בשמצרים לא נגע ל
 אל. וכוח של אור זה הגיע גם לישראל עמו, ממשה לישר ר השכינה ולהתגלות הקדושה הרוחנית,לאו

מישראל קיבל את האור  ,ויתרו, מכיון שלא היה עדיין ראוי לקבל את האור ממשה רבנו ע"ה בעצמו
אורם הוא שגרם לאור  , ישראל בלבד'כי הוציא ה' את ישראל ממצרים'בלבד, וע"ז אמר הפסוק ש

 שיתרבה ביתרו.
ישראל צריכה להיות  וזה היתה גם הוראת השי"ת לישראל טרם קבלת התורה. התורה שאני נותן לבני

בחיות ובאור לדורי דורות, ולפעמים לא יאיר להם האור ולא יעסקו בתורה ומצוותיה בדבעי, לכן 
 ם לי סגולה מכל העמים','והייתה'  בדור הזה תקבלו אור 'עתה'כבר  'ועתה אם שמוע תשמעו בקולי'

לו את התורה באופן כבר עתה בדור הראשון תקב 'אתם''ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש', 
שקיבל תורה בדורות הראשונים תעביר ' עם קדוש'אתה ה - ש'אלה הדברים אשר תדבר'הנעלה בכדי 

 ד הדור האחרון. בכל דורות ע 'אל בני ישראל'ר ה' את או
מכח הצדיקים  וזהו היסוד המלווה אותנו בכל הדורות, להתחזק ולהתעורר לעבודתו ית"ש בחיות

האדם יוצא  - 'ומתיר אסורים'שבגנזי מרומים המשפיעים לצדיקים שבדורותנו ומהם אל נשמתנו. 
  .צדיקי הדורותבזכות  - 'ומקיים אמונתו לישיני עפר' זכותבמבית האסרים שנשמתו כלואה שם, 

 
 

 

 

 

 

 תמימות!!!
פרקים רבים צועדים אנו במטרה לשרטט ולהטמיע 

הדרך הישרה על עומק ופנימיות הנפש בנו את 
יצוץ קטן, נוך ליבנו עמוק עמוק בשנמצאת בנו ובת

צעוד בדרך הנכונה אל אותו ניצוץ בכדי לואנו מנסים 
שהוא ינהלנו באמת אל עבר הדרך  להבעירו וללהטו

 ל אל קרבת אלוקנו שבשמים ובארץ.-העולה בית א
את המהלך שצעדנו בו עד כה בשלשה בס"ד נעמיד 

 ים ת הדבראבכדי לקרב  ,סעיפים עיקריים ומרכזיים
הקדושה צרף אל העבודה תת הזדמנות לול ,כלהש אל

אל חברת  םליון הק' המצטרפייאת קוראי הגהזו גם 
גם וכמובן  ליון,יליון לגיה מג"תרבים במההקוראים 

 ואלו הן הג' מעלות שכבר למדנו: .מקוצר המקום
ת כוחה ולהציע א', להראות המחשבהעבודת 'א.  

ר את עצמנו להשתמש בה בעיקר בגשתנו להכי
בה , למדנו בהרחראות דרכנו את העולם כולולו

ע"י ל'מחשבה חזקה' לשכלל ולהרחיב את המחשבה 
ובפרט ע"י שינון וחזרה על אותה  ,אופנים שונים

הפך לחלק מן המחשבות הקבועות ימחשבה, עד שת
אצלו ותצליח לעבור את 'כח המבקר' המדחה כל 

 מחשבה שאינה רגילה אצלו.
מטרתה היא  רחבת המחשבה החזקהלמדנו גם כי הב. 

גילוי הרגשות  ולוי הנפש משמעות'גילוי הנפש', כשגי
הלות את האדם ומתעוררות דרך המחשבה נמה

ולם ובין האדם נעשה במציאות הקשר בין הע וסגנונה,
ע"י הרגשות וככל שנעמול על הנפש שתהא גלויה 

 ת עוד יותר.ישה כך עבודתנו תהא נעליומרג
דאי את וום בוגילוי הנפש בצורתה הנכונה תגרג. 

התוצאה הסופית שהיא השפעה על חיי המעשה 
נכונה,  רגיששיהיו בדרך הנכונה ולא יסטה מכל אשר י

'שתוכל לעלות מדרגא ולא עוד אלא שיגיע למצב 
וית, ומה יוקומות אשר לא שיערת ולא קמלדרגא אל 

יחסר לו להאיש בשעה שנפשו הולכת אצלו בראש, 
 .מרום קיצה וקונה' ומושכת את כל גופו אחריה אל

שגילוי הנפש כל וכאן באה התוספת החשובה. מכיון 
עימה בדרך הראויה זהר לפעול יכך חשובה צריך לה

הדבר זהר מדברים שמרחיקים את הגילוי. יולה
זהר הוא להתנהג בתמימות, ישצריך לההמרכזי 

הדבר צריך בירור נרחב  ן השקר.מזהר יומאידך לה
 .בס"ד בפרק הבא ,כמובן

 )אות ט"ו(

שהתורה היא כמטר שמצמיח אותן הזרעים שנזרעו. אם בא המטר על  יערוף כמטר לקחי''כי איתא מתלמידי הבעש"ט זצ"ל על הפסוק 
גרעיני חטים מצמיח חטים, ואם על שעורים שעורים, ואם על קוצים קוצים. כן את הפנימיות שנמצא בקרב האיש הלומד תורה, התורה 

 ש. ואם ח"ו בו שורש לא טוב, ג"כ מתגדל ומתפרסם קלונו רח"ל.מחת ומגדלת. אם יש בו עצם טוב, נתגדל העצם הטוב ומתקדמצ
 )דרך המלך שבועות ליל א' תרפ"ט(

 



 

 

 

 

 פרק סח

 השמחה המושלמת

הדמיון, מביא כוח הוא  ,גדול כח הציור. זאת כבר נוכחנו בפרקים הקודמים. הציור

את מחשבתו של האדם יחד עם הרגש אל המקום אותו הוא מצייר עתה 

בר שעובר במוחו גרידא אלא נחשב במחשבתו נגד עיניו, ולכן החוויה איננה כד

כמציאות ממשית שהאדם חווה את המקום ואת המקרה כאילו הוא עומד עתה 

ממש באותו מצב. ולכן, אם יצליח האדם להגיע למצב של דמיון אמתי ומרגש 

בתפילתו הרי שתפילתו תהיה חיונית ומלאת רגש והתעוררות הלב. שיתכן 

גדולה כל כך בעקבות הצלחתו ברמת  לפעמים שהאדם יגיע למצב של התעוררות

הציור עד שיגיע להתעוררויות כאלו, שאפילו בימים הנוראים בתפילות הגבוהות 

 ביותר הוא לא יגיע. 

ועתה, הבה נמשיך וננצל את כח הדמיון לטובת העבודה השלמה שלנו בתפילה. 

הנה יתכן מאוד ואתה מתפלל תפילתך באופן שזכית להתעוררות הלב, זכית 

גיש את נועם תפארת השכינה הקדושה, לתאר לעצמך את מראה כבוד להר

המראה הגדול והנשגב שמלאכי רומה כולם עומדים ומהללים, כולם מודים 

בות 'אתה הוא אלקנו, בשמים ובארץ יומשבחים את מלך מלכי המלכים, כגון בת

אה גיבור ונערץ' וכו', הנוסח ועצם המעמד מביא אותך לידי תחושה שהנה כל הברי

כולה מזמרת יחד לבורא כל עולמים, אולם, בדיוק באותה שעה, במקום שתצליח 

להצטרף לאותה מקהלה ותזמורת מיוחדת במינה, נכנסת בליבך המחשבה 

המרפה את ידיך והתרגשותך כשהיא אומרת לאמר, מי אתה שתצטרף למקהלה 

של שמים ושמי שמים וכל אשר בהם, אתה ילוד אשה טיפה סרוחה שכל כך 

הכעסת לפני המקום עד הנה, אתה מלוכלך ומטונף בדרגה כזו ואיך מלאך ליבך 

 לחשוב בכלל על כך להצטרף לשירה זו.

אף אתה צייר את הציור הבא כנגדו. החתונה היהודית בעיירה חן מיוחד היה לה. 

החתן וכל שושביניו יוצאים מביתם בעיירה לעבר בית הכנסת המרכזי, שם תעמוד 

ני העיירה שבאים כולם כאיש אחד להשתתף בשמחת החתן החופה במעמד ב

והכלה. תהלוכה זו מלאה שמחה וחן, כליזמרים מלאי מרץ מפזזים ומכרכרים 

בכינורות ובמצלתיים בתופים ובמחולות לפני התהלוכה, החתן מלאי זיו ופניו 

מפיקות נוגה הולך בתווך בין השושבינין לבושי משי ולבן, עיני כולם נוצצות 

חה ותחושת רוממות עילאית, מידי עוברם בין שבילי העיירה מתאספים משמ

 לאיטם תושבי הבתים שהתהלוכה עוברת בינותם, והשמחה מתרבה והולכת.

אולם, יש משתתפים בתהלוכה שאינם קרואים, אף אחד ממש לא צריך אותם, הם 

מיוחד  נראים אפילו מיותרים שהיינו מוכנים לוותר עליהם, אבל הם מוסיפים נופך

שכבר התרגלנו אליהם, עד כדי כך שבלעדיהם אין השמחה מושלמת והתהלוכה 

מורשת כחסרה. הכוונה ל'שקצים'לך', ילדי הגויים שמצטרפים בדרך כלל 

לתהלוכה מעין זו, הם סקרנים ונהנים לראות את השכנים היהודים חוגגים, והם 

, בלבושם הקרוע מצטרפים והולכים, מפזזים וצוחקים מלא הפה, כך איך שהם

והמטולא, בבגדים המלוכלכים והמטונפים מטיט ורפש שמצטבר עליהם יום אחר 

יום, נוכחותם אינה מורגשת כמעט אך היעדרותם תתן תחושת חוסר בשלמותה 

 של השמחה.

אף אנו, רואים את התהלוכה המרוממת השרה וממליכה את קודשא בריך בכל 

כל השמחה הזו, אך ממש לא. השמחה לשון לחישותא, אנו מרגישים מיותרים ב

לא תהיה מושלמת, וההנאה במרומים לא תגיע לשיאה אם אנחנו לא נצטרף ולו 

 כאותם יחפי רגלים. 

ברכים כושלות מתחזקות, בדעת חדרי הלב ימלאו, הרגשות מתחזקות ושופכות 

ליבנו כמים, כך אנו יחד נשתף בשמחה העילאית להלל ולשבח את בוראנו ואז 

 תהא מושלמת.השמחה 

 

 

 

 ילו צדיקיםוג
הדים רבים עשה מכתבו של ז.ל. ווייס שהתפרסם 

ספיק לשכוח או שלא הבשבוע שעבר. למי שכבר 
הספיק לקרא, הרי הוא מתאר בדבריו את הסיוע 
שזכה לתת לתלמיד צורב שבמהלך עבודת ימי 
 השובבי"ם של שעות רצופות בלימוד תורה

 ך. התאונן כי כשל כוחו ולא נותר בו חיות להמשי
כותב המכתב מספר כיצד זכה לנסוך בו חיות 

על הנעשה מחודשת בכוח הנכתב במדור זה 
 בעולמות העליונים בעת העבודה הנשגבה של

)ב'צו  ישראל שמתאמצים לעשות רצון קונם.
וזירוז' כתב זאת אחר עבודות של חגי תשרי, 
אולם הדברים תואמים בברור גם לכל זמני קודש 

ות נחת רוח לבוראם, שישראל מתאמצים לעש
  (.וימי השובבי"ם דוגמא מצויינת לזה

ששוכבים ב היה על המשטינים תאור שנכיהת
מעולפים קצוצי כנפים ומרוטי לחי אחר 
המהלומות שספגו מכח החיזוקים של עם ישראל, 
וכשנקרא להם לתת עדות מי גרם להם את 

רו באצבע על אותו תלמיד צורב מכות הללו יוה
הפיל מצידו אלף ורבבה  חת חרב החיזוקשבאב

מיד מימינו, ובכך הוסיף הכותב כי תיאר בפני התל
המוכים את המצב שמי יודע אם לא המה 

א מנפשו את רוח ימחזירים מלחמה השערה להוצ
ת שכואבות להם, שלא יוכו עוד מכו יהחיות בכד

את  כהמווקא למי שוהם יודעים אל מי להיטפל, ד
 ס"ד הדברים עשו רושם.ב .המכות החזקות ביותר

הפעם נמשיך בס"ד את תיאורו של רבינו ב'צו 
וזירוז' כיצד הוא פונה לצדיקי הדורות בטענה 

צד הם מחשים ולא זועקים כיהיוצאת מן הלב ה
שגבות שמעשה נאת זעקת ישראל אחר טובות ה

ישראל וחיזוקם הועיל להם כל כך לעלות 
הבה נתחבר ללשונו  בשמי שמים. ולהתעלות

 טהור:ה
נביאינו וקדושינו  ואתם נשמות קדושות אבותינו'

 ,למה זה אתם מחשים לעת כזאתף, מראש ועד סו
קדושים  םימי האיר לכם כ"כ את הגן עדן בימ

המחול  יהומה ה ,האלו אם לא אנו בעבודתנו
יותר ...  וקדושכם בימים אלו שלכם את מלככם

רחוקים אתם מכל גוף  הלא ,משאר ימות השנה
אם לא ים יולמעלה מהזמן מה ימים מיומ

 .ורקידת ישראל עשתה את כל אלה ששמחת
 ,מתגלה בשמחתם לד' עצם נשמת ישראל

 נשמה הגדולה אשר בראשה שמה אברהםוה
ההדיוט שבימינו במחול  יצחק ויעקב ובסופה

 .'זזה שמחה ורקדהילפני ד' פ
חזקו ונתחזקה לקראת השבוע האחרון של ימי 
השובבי"ם הק', נצטרף אל השמחה הגדולה 

על ידנו ועל ידי שבעולמות העליונים שנגרמת 
תלמידנו דור העתיד של כלל ישראל דור שכובש 

 את העולם למענו ית'.
 

 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


