
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וגיליון ס" -שנה ב' 
 חנוכה -שב פרשת וי

 תשע"ז 

 
 

ב יעקב וגו', וברש"י, ביקש יעקב לישב בשלוה וגו', אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה ויש
 בעולם הזה.שמתוקן להם בעולם הבא אלא שמבקשים לישב בשלוה 

וכמה תמיהות עולות ממאמר חז"ל זה. א', מה באמת סתירה יש בזה שמתוקן להם שכר בעולם 
אלא לא מובן, כי לשון  'אלא שמבקשים'הבא, לזה שיישבו בשלוה גם בעולם הזה. ב', לשון 

 משמע שמבטל דבריו הראשונים, ובפשטות כאן הוי המשך הטענה כביכול על יעקב אע"ה.
על אופן קיום כדרכנו נברר בכאן הסתכלות מחודשת וברורה על המצב האמתי שלנו כאן בעולם, 

 המצוות וההשפעה שלהן על העולמות העליונים.
* 

שטח ענק וריק משתרע מלא האופק, עיר חדשה תקום כאן בקרוב. כמה אנשים עטויי כובע 
והם מחייכים ליון נייר ענק, שמש רחב שוליים עומדים בחצי גורן עגולה ואוחזים בידיהם גי

 גדולה. ובהתפעלות עצומה ובהנאה 
ורצה גם הוא ליהנות,  אה שיש כאן גיליון מעניין במיוחדאיות שהזדמן למקום רשאחד מנהגי המ

אך מה רבה היתה אכזבתו בראותו כי הנייר כולו מלא קוים מעוקלים וישרים, וכל מיני רשומות 
 ממלאים את כולו.  בלתי ברורות יחד עם המון מספרים

החילוק הברור בין שני האישים, הראשונים היו מהנדסים וארכיטקטים מקצועיים, הם רואים 
ר את העיר הענקית והמרשימה שעומדת לקום  כאן בקרוב, יהני ל גביברשימות ובקשקושים שע

 הם לא רואים קוים, הם רואים בניינים ומרחבי פארקים מוריקים, ההתפעלות שלהם היא מן
 ליון התכנית. יוים בגוהבעיר שמצטיירת בדמיונם בראיית הק

* 
עובר אדם ליד שדה  בימי סוף הקיץ, ורואה על פתח השדה ענף עץ תקועה באדמה ובראשה 

לאדם מן הישוב כהיום אין המוט הזה אומר כלום, אין לו שום משמעות  מונח חופן של תבן וקש. 
מעשית, אולם לאנשי הכפר האיכרים שמן הימים ההם, סימן זה היה חשוב מאוד ומשמעותי. 
סימן זה היה מכריז לאמר, עד היום, בכל ימות הקיץ לאחר קצירת היבול השנתי השדה היתה 

, נרו בה ניר וניקוה מן הקוצים, ולכן אל יכנס אדם פתוחה למעבר, אולם עתה כבר נחרשה השדה
האיכרים דאז היו רואים מוט זה היו מריחים את ניחוח החרישה, הם היו בשדה זו לקצר את דרכו. 

שמחים בתוצאות של בעל השדה שהצליח לעמוד במשימה, הם היו סבים על עקבותיהם לבל 
רעים, ואנו, אם הינו רואים, היינו לקלקל את שורת החרישה ואת האדמה המוכנה לקליטת הז

 שיכים לתוך השדה בלי להבין את המשמעות. ממ
הרי לנו פעולה שיש בה משמעות, אולם מי שאינו מכיר את המשמעות אין סימנים מועילים 

 מאומה.  
* 

האות רשומה מקווים שונים, כל אות יש לה את הצורה העולם הזה נבנה באותיות התורה, 
ף כמה קוים כאלו מכמה אותיות נבראו שמים וארץ וכל אשר בהם. הקורא האישית שלה, ובצרו

בתורה ובאותיותיה, למעשה מזיז ובונה עולמות חדשים ומחזיק את העולם הזה בשפע רב 
ועצום, הוא רואה וקורא את 'מפת העולם' את תכנית הבריאה ומשתמש בה, העבודה שלנו 

ה את הקווים ואינו מרגיש ורואה את העיר צריכה להיות לבל נהיה כאותו נהג משאית שרוא
הנבנית, לבל נהיה כאותם אנשים שרואים סימנים מובהקים מול עיניהם ולא מרגישים כי משהו 

 אדיר קורא מול עיניהם.
רק אם נבין ונחיה את המציאות האמתית כי הבריאה כולה הינה רק קצה ההשתלשלות של כל 

והמעשים והתיקונים  ,'רמזים' ולחיצת הכפתוריםהעולמות כולן, וכאן הכל מתרחש בדרגת ה
בעצמם נעשים ומתרחשים בעולם העליון ע"י הקב"ה בעצמו כביכול, זה נקרא שאנו רואים את 

 כ'מקצועניים' מהנדסים וקבלנים מומחים.האותיות 
והאמת שלא רק אותיות התורה הינן בדרגה זו, אלא כל מעשה העולם, כל הבריאה כולה הינה 

ט' בקצה השדה העליון לרמז על הנעשה בדמותו ובעניינו בעולמות העליונים, וצדיקים רמז ו'מו
אמתיים עובדים כך את השי"ת, שבכל דבר מן העולם הם לומדים על הנעשה בעולם האמיתי 
והמציאותי, הוא העולם העליון. צדיקים כאלו שמשתמשים כך בעולם הרי הם חיים את העולם 

 לא מגיע להם כל טוב בעולם הזה.העליון כאן ועכשיו, וממי
לפי"ז נבין היטב את דברי רש"י הק'. 'ביקש יעקב לישב בשלוה' ונענש. והקב"ה מסביר את סיבת 
העונש. אמר הקב"ה, האמת היא שלא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, כי הם רואים 

 יעקב אבינו, 'אלא', הטענה בכל חפץ מן העולם את העולם העליון, ולכן אין לי כל טענה בזה על
'שמבקשים לישב ו אין לנו שום מושג בזה כמובן[, כביכול היא ]ואנ המזערית והקטנה עליו

 )וישב תר"ץ( ו לו. נבשלווה בעולם הזה', הוא לא היה צריך לבקש זאת אלא לקבל מה שנת

 

 אל מול פני המנורה
)מאמר זה הינו המשך דבריו של רבינו מן המאמר 

 הסמוך על פרשת השבוע ב'דרך המלך'(
בעמדנו אל מול פני המנורה בס"ד במוצאי מנוחה 
הקרובה בעזרת ה' ובישועתו, הבה נתבונן נא 

 בהתבוננות מרחיבה ומעמיקה בעת גדול וקדוש זה.
יש לך אדם שידליק את נרו במנורת זהב וכסף 
מהודרת, כשבני ביתו סביב לו, האמת שיש לו גם יד 

ות האר"י ותורת הח"ן שגורה על לשונו ובכל ורגל בכוונ
זאת ההדלקה שלו הינה מחוסרת טעם ושלמות 

 אמתית. 
הסיבה לכך היא, כי הוא כאותו נהג משאית איש 
פשוט שלא 'חי' את העיר שנראית מתוך התכנית, 
והוא אינו 'חי' את הענין שהנר המרצד לו מול עיניו 

רק הוא אותו נר שנמצא בקצה ההשתלשלות והוא 
רמז קטנטן לנעשה מעליו בעולמות העליונים שאין 
לנו שום מושג בהם אבל הם המציאותיים והאמיתיים 

 בהחלט. 
את האמת  נחיה הטהורהנו מול המנורה בעומד

האמתית ונתבונן ברגש עמוק וחודר, נצרף את 
המחשבה שתרשום את רשימותיה על גבי הרגשות 
המתעוררות, ויחדיו יביאו את המדליק את הנר הקט 

 לתחושות וחיות עצומה שאין לתאר ולשער.
 וצריכים אנו להוסיף נדבך עמוק יותר.

גם אם ה'קורא' בתכנית הבנין מבין את המשמעות 
רמזים איך לבנות חדרים וקירות והכין לשים  שכאן יש

כל דבר, אך לא 'רואה' מול עיניו את התוצאה 
המרשימה ואת הארמון המפואר שעתיד להיבנות 
כאן, הרי גם הוא בדרגה נחותה מאוד, לפי דעתו אין 

 התכנית אלא 'רמז' לבנין והבנין עצמו לא 'חי' אצלו. 
ים אנן ולכן, בבואנו להדליק את נר החנוכה צריכ

להשגיח שהנר לא יהא אצלנו רמז וסימן למה שקרה 
בימים ההם במן הזה, אלא 'לחיות' ולהרגיש את 
המציאות הניסית שהשי"ת מאיר לנו עתה את כל 
חשכתנו ובלבולנו שיש לנו במשך השנה כולה, והיוונים 
שמעיקים לנו עתה כמאז לבלבלנו כי 'אין לכם חלק 

נסים להשליט באלוקי ישראל' מתוך החשכות שמ
בעולם עתה נר זה שאנו מדליקים מראה לנו כי אור 
האמונה כי יש ויש לנו חלק באלקי ישראל 'כי חלק ה' 
עמו', היא דבר שלא ימוט לעולם, ועתה האור מאיר 

 בכל העולמות כמאז. 
  - - - 'כי אתה תאיר נרי ה' אלקי יגיה חשכי'

 

לאדם לא מפני החטא ולא מפני התאווה לחטא ח"ו רק מפני חסרון טבעי. כי טבעה של המחשבה הרבה פעמים באות מחשבות זרות 
היא שאינה יכולה לנוח. ואם חושבת איזה זמן באיזה מחשבה ואינה רואה בה חדשות אז מניחה היא לה. וכיון שא"א לה לנוח לכן 

 (תר"ץ .                                                           )דרך המלך וישבית במוחועד שבאה מחשבה ריקנ...  חושבת בדבר אחר ועפה ממחשבה זו למחשבה זו
 



 

 

 

 פרק סא

 בשבילנו! –תפילה 
פמליית המלך נסעה לאיטה במשעול הדרך, הנוף היה מדהים ביופיו, והיושבים בכרכרות 

המהודרות מביטים לעבר האופק,שואפים לריאתם אוויר צח וצלול, כשהשקט השורר מסביב 

 מוסיף אל הרוגע והיופי נופך משלו.

יופי המיוחד הזה, כשלפתע נדרך אחד שעה ארוכה הם הסתובבו כך, מסרבים להתנתק מן ה

הַרּכִָבים, חידד את שמיעתו, והפנה את מבטו לַרּכָב היושב לִצדו, כאומר: 'שמעת'? אף הרכב 

השני חידד שמיעתו והנהן בראשו: 'כן, אני שומע משהו מרחוק'. היה קשה להם לזהות את 

את הקול מתוך מקור הקול החלוש שבקע מאי שם באופק הרחוק, מה גם שההד שהחזיר 

 ההרים נתן את ההרגשה כי הקול בוקע מתוך כל העמק הענק, וזה הקשה כמובן על הזיהוי.

לאט לאט גם המלך שמע את הקול המהדהד מבין ההרים, והיסב את תשומת ליבם של עוזריו 

שישבו לצידו, והם הבינו כי מקרה מצוקה חמור לפניהם. עוזרי המלך מלומדי מלחמה היו, הם 

את שדה הקרב היטב ואף מכירים את שבילי ההרים והיערות הרבים במדינות המלך,  מכירים

והם, על סמך ניסיונם העשיר העריכו על נכון כי יש כאן שבוי שנשבה בידי מרצחים שודדים 

שפלים, והוא זועק לעזרה בכוחותיו הדלים האחרונים, הם יעצו להפתיע את השודדים בכיתור 

 י להותיר להם מקום מפלט.מקצועי וללכדם באחת מבל

התכנית עבדה כמצופה, השודדים הופתעו בהתקפה מהירה ומועילה, תוך רגעים מספר הם 

היו קשורים בידיהם מאחורי גבם, ועד מהרה גם אותר מקור הקול הזועק לעזרה בבור הסמוך, 

חבל שהשתלשל לתוכו העלה לא אחרת מבת המלך ידידו הטוב של המלך הנמצא כאן במקום 

 חילוץ.ה

המלך שמח מאוד על העזרה שהגיש לבת המלך, הוא ציוה לרכב במהירות אל הארמון, 

להאכילה ולתת לה סעד גופני ונפשי דחוף בכדי להשיב את רוחה ולהחזירה אל חיים טובים 

 ובריאים כיאות לבת המלך.

והיא חזרה לחיוניותה כמקודם, הגיע המלך לכדי  לאחר ימים מספר, כששבה אליה רוחה

החלטה כי היא ראויה לו למלכה, בראותו את חכמתה ויופיה שהיו מתאימות לבת מלכים 

שכמותה, והיה מבקש לדבר עימה, אולם, המלך מדבר אליה והיא אינה עונה, היא מסרבת 

 להביט אליו, היא מתעלמת מנוכחותו כאילו איננו מדבר אליה. 

בר אליו, אולם שוב לא עלתה בידו, עברו ימים נוספים והמלך מנסה שוב אולי הפעם תאות לד

סבלנותו התחילה לפקוע אך הוא שלט ברוחו. הוא החליט כי היא חייבת להכיר בכך כי הוא 

מצילה וכי היא חייבת להתייחס אליו בהתאם. בחכמתו הוא עשה פעולה מאוד פשוטה. הוא 

י בו היתה העביר אותה בטיול מהנה בין ההרים המוריקים, לאט לאט הם הגיעו למקום השב

נתונה, ובהתקרבם אל המקום אמר למשרתו בקול רם שיגיע לאוזניה, הנה כאן נשאיר אותה, 

 עדיין נמצאים כאן כמה מן האנשים הללו... 

 לא היה צריך הרבה עד שנפלה לרגליו ותעש ככל אשר ביקש ממנה.

* 

זו היא העיקר  ,הנפש לד' בתפלה והשתפכות לבכי באמת התפלה בעצמה התקרבות ה'

את  רק שלפעמים הצרותת וגולא בלבד שאין התפלה מסובבת מן הדא. ... ואשר בתפלה

הנפש  .ח אתה מעצמך מביןטאת הנמשל ב. ...הדאגות שולח ד' כדי שנתפלל אליו ית'

וצריכה  ,ד בקדושתויחכלומר שתתקרב ותתי ,הקב"ה לישא אותה רוצה םמלכית שלך ב

 התפלה הפנימית הבאה מקירות הלב הנפש מתעוררת התפלל אליו כי ע"יול לדבר

עד  ,התפלה יחדת במלך מלכו של עולם והיא עיקרה ותכליתה שלימשנתה הומה ומת

ע"י להתפלל ולצעוק לד'  שישנן דאגות שד' שולח אותן לאיש הישראלי כדי שיתעורר

 .ליוסטים בבת המלך כדי שתצעק איהל מקרב לבו ונפשו כמו אותו המלך שגירה את

 )חובת התלמידים מתוך פרק ט'(

 

 

 
 

 במלחמה נלחמים
בימים אלו, ימים המיוחדים להפוך חשוכא 

, להאיר נקודות שהחושך מבלבל לנהורא
בהם את הראיה, יש לנו לראות נכוחה את 
המציאות באור אמתי ומכך לשאוב כוחות 

 עבר העתיד לחיות את החיים באור ה'.אל 
טבע האדם הוא, שכלפי עצמו הרי הוא 
מצדיק את דרכיו בכל מצב שהוא, הוא 
מוצא הסברים ותירוצים למיניהם לכל 
פעולה או אי פעולה שעושה. גם אם אותו 
מעשה בדיוק כשחברו היה עושה היה רואה 
כמה הוא שלילי וכמה הוא לא נכון, אולם 

נוטה ללמד זכות, וממילא כלפי עצמו הוא 
הוא צדיק בעיניו. ולכן נדרשת דרך ברורה 

 לבחון את עצמו באמת לאמיתה.
רבינו ב'צו וזירוז' )ח( מעורר שני עניינים 
אשר יש בהם מן הנאמר עד הנה. נמנה 

 ונתבונן בהן, והפעם בראשונה שבהם.
טענה הנשמעת מפי הרבה בני אדם. הם 

החלוש מצדיקים את עצמם על מצבם 
בעבודת ה' בטענה 'מה אעשה ויש לי יצר 
הרע', הוא אשר מפריע לי והוא המונע את 

 הצלחתי בהתקדמות בעבודת ה'.
טענה לכאורה נשמעת הגיונית. הוא ממש 
לא אשם, אילו לא היה היצר תוקף אותו כל 
הזמן הוא היה מצליח להגיע לפסגות 

 גבוהות יותר ממה שהוא עכשיו.
הטענה נכונה לכאורה אולם כפי שאמרנו, 

רק כשהאדם מסתכל על עצמו. כי הטענה 
הזו דומה לחייל בשדה הקרב אשר יעמוד 
בחוסר מעש ולא יעשה כלום עם כלי 
מלחמתו, והאויב אשר נלחם בו נצחו ללא 
שום כוח גדול במיוחד, והיה כי ישאלוהו 
הכיצד ניצחך זה ללא מלחמה, יענה החייל, 

לכן הוא ניצח.  וכי מה אעשה, והוא נלחם בי,
ואנו נענה בתריה, והרי למען דבר זה בעצמו 
שלחנוך לשדה הקרב, למען תחרף נפשך 
ולא תיכנע לפניו ותימס בפניו כדונג מפני 
האש. עצם הדבר שאתה טוען טענה זו 
מוכיחה כי חסר אתה את המושג הבסיסי 

 והראשון במטרה למענה נשלחת לכאן.
 

 - - -כי במלחמה צריך להילחם 
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