
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חגיליון ס" -שנה ב' 
 ויגשפרשת 

 תשע"ז 

 
 

 ( ה כז)מ וירא את העגלות אשר שלח יוסף
ובהמשך  )בפסוק כז( 'סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה. וברש"י

וברש"י בשם מדרש אגדה  ,הפרשה 'ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה' )כט(
. ובפסוק שלאחריו, 'ויפול על צואריו', כתב ''להורות לפניו, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה

 רש"י 'אמרו רבותינו שהיה קורא קריאת שמע'.
, של יוסף עם יעקב בהזכרת הלימוד האחרון מחודשת בצורך תוננודורשים התבהנזכרים כל הפסוקים 

, כשיוסף לא קריאת שמע של יעקבדורש ביאור ענין הבחשיבות של לתקן בית תלמוד, ובעיקר הצורך 
 . הוא קיים מצוותשגם אף קרא עתה 

נהיג והמשפיע או המחנך לדמותו של המובפרט  ,לכל אדםונראה כי למדנו כאן לימוד גדול 
רב שממנו ניתן ללמוד תורה. חז"ל במסכת חגיגה )טו.( נתנו לנו את התנאי לדמותו של ה לתלמידים.

הרבה ביאורים נאמרו 'אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו'. 
 הזיהוי של המלאך בכדי להשוות את הרב אליו. ,בהשוואת הרב למלאך ה', והקושי שבדבר הוא

אולם . הפשוטה ומשמעותוהביאור בזה הוא, כי 'מלאך ה'' ניתן לפרש כ'שליח ה'' ולאו דוקא מלאך כ
 וכיצד נדע אם באמת עושה שליחותו.  ,הא גופא צריך התבוננות מהי עבודת אותו שליח

* 
ישנו תהליך ארוך עד שהוא מבצע בפועל את מבוקשו. כשלב ראשון  בנות בנין,המהנדס המבקש ל

בזה, ואז הוא  ות בית. הרצון עורר אצלו את המחשבה על הצורךהרצון לבנוהתנוצץ במוחו הרעיון 
כבר רואה במחשבתו איך הוא רוצה שהבית הזה ייראה. כשלב שלישי הוא  , לתכנןלשלב הבא מתקדם

הוא  דלאחר מכן הוא מוסיף לעצמו עוד ועוד פרטים במראה החיצוני והפנימי כיצואת הבנין בנוי, 
 ,הוא ניגש למלאכת השרטוט ו,לאחר שכל זה מצטייר במוח .ישפר את התועלת שתצא לו מן הבנין

 לבניה המעשית.  ואז
התהליך  לאחר שהבית בנוי ומשוכלל כפי רצונו המקורי, אז הגיע הרצון שהתנוצץ בו בתחילת

לשלמותו. אילו היה נעצר בדרך ולא מבצע בפועל את הבנייה, הרי שלא היה מתגלה הרצון שהתעורר 
 אצלו בתחילת התהליך.

ו למעשה הנמשל ברור לכל מתבונן. אנו, בני העולם הזה העם הנבחר שנמצא בתחתית התהליך הינ
ושכבודו  ,שרצה בבנין העולםליך של גילוי הרצון האלוקי הראשוני התהחוליה האחרונה בשרשרת ה

כי  ,מודה לו ומחבבת אותועצמה כביכול יתגלה בתחתונים. כל יהודי שמקיים מצוה כל שהיא, המצוה 
במרומים, כי  היא היתה נכללת כביכול ברצונו ומחשבתו יתברך.  אפילו לא היתה מתגלה  יאבלעדיו ה

לבצע את השליחות  ,המשלחרא ית' הבושל  'א אריכתאדי'הוא ה'שליח' עליו דברנו. הוא אדם זה ה
 שהמשלח מבקש לבצע.

נשוב למשל. הבנאי הפשוט שמקבל את הפקודה לבנות, הוא לא מחובר למחשבה והרצון שהתעורר 
אותו רצון ומחשבה של המהנדס אולם אין לו את  חומכאצל המהנדס, אמנם הוא מקבל את ההוראה 

החיות וההארה כחיבור לחוליה הראשונה, אלא הוא חוליה בפני עצמה שמקבלת הוראה ו'מתלבשת' 
שתביא השמחה, הסיפוק וההתעלות ו רצון ומחשבה שהגיע מן המהנדס. תחושת כביכול באות

 .בנאי הפשוטהאינה דומה כלל לתחושות שיעברו אצל  הנדס המבצעאצל  המהשלמת הבנייה 
היהודי שהעולם הזה אצלו העיקר והוא גם מקיים מצוות, הרי שהוא אינו קשור בחוליה הראשונה אלא 

החיות וההנאה מן  מתלבש' באור הזה ואיננו חלק ממנו.'מבצע פעולה שיש בה אור אלוקי, והוא, רק 
 המצוות בדרך כלל ממנו והלאה.

* 
הוא שליח נאמן שהוא מחובר אם , רב המבקש להשפיע ולהדריך אחרים, רק אם הוא 'מלאך ה''ה

לאור והוא חלק ממנו הוא יכול להטות את האור כלפי מטה וכלפי סביבתו, ולכן יבקשו תורה מפיהו, כי 
פיו כפי השכינה הקדושה המדברת מתוך גרונו. אולם אם איננו שליח אלא מקיים מצוות ויודע הרבה 

ורה ומצוות אולם אין לו את האור ביד שיוכל תורה והוא 'יש' בפני עצמו, האור אמנם מאיר לו בקיום ת
 להנות וליהנות אחרים ממנו. 

* 
לא קשור לאור ולכן אין הוא בגדר 'מלאך ה'' ולא כבר חשב כי הנה הוא  צעריעקב אבינו, בכ"ב שנות ה

יוסף שלח להזכיר לו לם. לאחר שהשכינה האירה לו שוב, או אז יכול יותר להשפיע תורה וקדושה לעו
ל ללמד אחרים. וא"כ הגדולה ששוב הוא יכושהוא למד ממנו, עתה שב הוא אל השמחה את הלימוד 

שנפגש עם יוסף,  ,ובשעת השיא שלח את יהודה לתקן לו בית תלמוד. כצעד ראשון מובן גם מדוע
שהשכינה אז התגלתה אליו בשיא השמחה, אז קרא קריאת שמע. קריאת שמע מכרזת 'שמע 

חות מכך להשמיע גם לאחרים. עצמי, אך לא פעול מלכות שמים על  ישראל' שמשמעותו קבלת
אז הגיע יעקב לשמחה העצומה ביותר כי הוא שוב זוכה להיות מחובר לאור והמשמעות היא, ש

 שתכליתו לגלות את הבורא כאן בעולם, ולא רק לעצמו אלא גם לכל העולם כולו.
 )ויגש תרע"ג(

  

 

 

 בדיקה מעמיקה ומעודדת
)מאמר זה הינו המשך דבריו של רבינו מן המאמר הסמוך על 

 .פרשת השבוע ב'דרך המלך'(
גם הפעם תחושת הצורך להשלמת הענין המובא 

להביאם המניעה שתחושת ההחמצה מ, כבמאמר הסמוך
 ,גוברת על הסדר הקבוע שבמדור זה ,לפני הקהל הקדוש

 את 'בני מחשבה טובה'. 'על הסדר'אנו לומדים בו 
ה'מחשבה' בהבאת נקודה שלא מצאה את מקומה 

 בס"ד.. גם היא 'טובה'בסמוך מן הסתם 
מתוך אש הקודש הבוערת מתוך המאמר, בו עומדים אנו 

, וכבין מוותלוק המהותי והקיצוני כבין חיים לעל החי
חושך לאור, בין אדם שמתייחס למעשיו בעולם הזה 
כמשלים את כוונת היצירה ובכוחו הוא מקיים את 
המציאות של תורה ומצוות, לאדם שחי בעולם הזה 

העיקר, ואמנם גם מקיים תורה ומצוות בהרגשה שהיא 
אולם ללא ההרגשה הנזכרת אלא בידיעה שהוא מחוייב 

 לקיים את המצוות בלבד.
בין השיטין פורצת האהבה מתוך ליבו של רבינו זיע"א 

א תאמרו שרק בעלי ובקול גדול הוא מוסיף ואומר. שמ
ה השלוחים שחיים בהרגשה מדרגה גבוהים הם המ

בידכם. ובשורות ספורות מלשונו טעות היא  –הנזכרת 
 הקדושה:

ובאמת מי הוא האיש ישראל שעולם הזה עיקר אצלו. 
אם כל ישראל מוכן למסור נפשו לה', ואת כל העולם אף 

האם יש עיקר קדושה יותר מזה? ...  ,את חייו נותן לה'
למסור את מוכן האיש הישראלי ולא בלבד בעת ניסיון 

הוא  מסירות נפש הוא, נפשו לה', רק כל חייו חיים של
נו לשמור שבת ואינו מביט על זה ששכ מוסר את נפשו

המחלל שבת ירוויח יותר. מוסר נפשו לגדל בניו לתלמוד 
תורה, הבנים והתלמידים מתענים ומסתגפים ללמוד 

ם של עולם הזה תורה. ... הקדושה היא העיקר והחיי
 הסוף והטפל. 

בלשון הרע נכשל לפעמים בדבר עבירה ח"ו אם ומה ש
ורכילות או בשאר דברים, או שאינו עושה את המצוה 
כתיקונה, אף שכל חייו מסורים לה', זהו מפני מיעוט 
ההתבוננות ועצלות המחשבה. כי אם היה שואל אותו 

]לפני שהוא עובר על רצון איש או שהיה שואל את עצמו 
שלך מאיתו והאם אתה מוכן לחטוא בזה לה' ות, ה'[

ו? או האם אתה מוכן לכך שכשאתה לשאול תחתית ח"
עומד בתפילה ואתה חושב מחשבות אחרות אתה מנאץ 

 שם שאתה מוסר נפש בשבילו?ה, אותו את שמו הגדול
סיונות, אבל לא זולתו יכי אז בטח היה עומד בכל הנ

אל את עצמו ואינו מתבונן בזה שואל אותו ולא הוא שו
 כלל'. עכלה"ק.

מדבש ומנופת צופים  הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים 
- - -   
 
 
 

 

 'אין לבא לפני המלך בלבוש שק', ו'בואו לפניו ברננה', ו'עוז וחדוה במקומו'ובכלל, השמחה בעצמה אשר בעבודה מועלת להעלותה. כי 
ועצבות היא מסטרא דמותא רח"ל. ... ואם חסיד הוא יכול גם בשעת דאגתו להגביר חיות נשמתו  ,ועצבות. פשוט הוא. השמחה היא החיים

 עבודה וקדושה. והכל מפני שיכול להשליך מעל עצמו את גופו ואת ענייניו ואינו נכנע להם. של הקדושה ולהיות בשמחה של 
 )דרך המלך ויגש תר"ץ(

 



 

 

 
 רק סגפ

 הגוף והנפש
אורו הזך של רבנו ה'חובת התלמידים' בפרקים האחרונים העוסקים בענין התפילה עפ"י 

בררנו מתחילה את הזכות שיש לנו לפנות בלשון נוכח אל אבינו האב הרחמן שהיא תלויה 

בכך שהוא ית"ש משתוקק לשמוע את תפילתנו ולהיות עמנו בקשר רצוף ולכן הוא גורם 

 לנו לפנות אליו ע"י צרכים החסרים לנו לפעמים.

ת בתפילה שתהא ע"י התפילה על הדברים שחסרים לו בהמשך החכמנו בענין ההתעוררו

והוא קשור אליהם באמת, וכשיצליח לאחוז בקצה החבל ימשיך להתעורר כבר גם 

 בדברים נעלים יותר.

ומכיון שנגענו בענין הדרכים להתעוררות נמשיך לפתח ולהרחיב בענין זה בנושא אשר 

יב בהמשך בס"ד, ונביאו כאן יהווה הדרכה בהרבה נושאים הנוגעים אל הנפש כפי שנרח

דייקא ללמדנו אורחות חיים כיצד להגיע לידי התרגשות והתעוררות נכונה ובהירה, כיצד 

להפעיל את המחשבה בדרך המוצלחת ביותר, בכדי להעפיל את המטרה ולהגיע אל 

 פסגת שאיפתנו להרגיש את קרבת ה' ולקיים בנפשנו 'ואני קרבת אלוקים לי טוב'.

* 

ע, השמש החדשה והמרועננת ממנוחת הלילה שולחת קרנים מחממות הבוקר הפצי

ומאירות ורעננות מאחורי ההרים הנישאים, העופות כבר פצחו בשיר האיכר יוצא 

למלאכתו, ומשאיות הלחם כבר פורקות אלפי כיכרות לחם טריות למכור למשכימי קום 

 להכין לפי הטף.

הדבר קורה כל בוקר מחדש, בני  בבית משפחת א. והאמת שגם בבית משפחות נוספות

הבית נמים את שנת הלילה המתוקה, קורי השינה נארגים על עיניהם נימה אחר נימה עד 

שנהפכים לחבלי שינה עבים במשך שעות השינה. השעות נוקפות והבוקר הפציע 

מתעוררים בני הבית לקול טרטורו ומנגינתו של השעון, מתיחה אחת לכאן ושניה לשם, 

' ונטילת ידים כהלכה, חבלי השינה נקרעים באחת, תוך דקות ספורות כל אחד 'מודה אני

נעמד לשרת את בני הבית לפי תפקידו ותחום אחריותו. העניינים מסתיימים תוך זמן קצר 

וכך יוצאים מן הבית הגדיים ופאות מסולסלות ונאות משתלשלות על צדעיהם, אוחזים יד 

 למודם.אח ביד אחיו ופוסעים מעדנות לבית ת

יתכן וישנן משפחות שראש המשפחה קורא עתה את השורות האחרונות ואומר בליבו 

כשחיוך מריר על שפתותיו, כנראה אין שם משפחתי א. וגם לא משאר המשפחות אשר 

חוזר על עצמו מידי יום ביומו בהשכמת הבוקר הוא בל יתואר, תוארו לעיל מיניה, הקושי ה

טה ואח"כ ההערות הבלתי מסתיימות עד שמצליחים הזמן הארוך עד שיוצאים מן המי

להוציאם מן הבית. הערה חשובה מאוד, התייחסנו כבר בעבר לתופעה שכזו בפרקים 

שדברו על העצלות והזריזות, ואף דיברנו על עצות להקנות את מידת הזריזות, אולם 

ניתן להעיר  העיקרון שרוצים אנו להוציא מן התיאור הארוך שתיארנו כאן הינו, שאת הגוף

בהתעוררות אחת. צלצול חד של שעון, קריאה בשם הישן ונענוע קל של גופו וכדו' 

 מספיקים להעיר את הגוף משנתו ולהחזירו לשגרת היום הממתינה לו מעבר להשכמתו.

מכיוון שאת זה רגילים אנו לראות מידי יום, נכנסה למוחנו הקביעה הפשוטה שבכל פעם 

רות, הדרך לאותה התעוררות תושג בדיבור אחד חזק ומספיק שאנחנו מדברים על התעור

 תקיף ומוחלט, וברגע ההתעוררות לתפילה ולקרבת ה' בא תבא.

חייבים אנו לדעת כי הדבר לא נכון כלל, כי להעיר את הנפש הוא תהליך, תהליך שיכול 

 לקחת גם זמן רב, והאכזבה מן התוצאה המתרחקת והמתמהמהת מלבא מתגברת גדלה.

כשאנו באים לבאר את הדרכים לקנות את כח הציור והדמיון ולהתעוררות הנפש  לכן

לתפילה חייבים אנו לזכור כי הדבר דורש זמן רב ושינון וחזרה בתחילה לקנות את 

להתפלל  -ההרגלים וההתרגשויות ורק כך יוכל להגיע למטרה אליה יכסוף להגיע 

 בהתלהבות ובהתרגשות לפניו ית".

 מתוך פרק ט'( )חובת התלמידים

 

 

 

 מן העולם ועד העולם

מחולק למדורים ברור ליון זה באופן יג
כשהכוונה הטמונה בכך היא להביא  ,מדורים

כמה וכמה עניינים שונים זה מזה ובכך ימצא 
ואפילו  ,הקורא נחת לפחות באחת מהם

שורה אחת מתוך המכלול גם היא בכוחה 
להבעיר אש בנשמתו ולהאחיזה במדורת בית 

 המוקד של הקדושה ודבקות הבורא ב"ה.
, שכהשבוע אמנם אין אולם משמיא קזכו לן

נושא מדור דומה לחבירו באופן שווה, אולם ה
המרכזי והחוט השני העובר ביניהם הוא 

 . התייחסות הנכונה לעולם הזה
גם כאן במדור זה בלשונו המליצית והבוערת 
של רבינו הק' זיע"א הי"ד בלשון של זהורית 
המגביהה את הקורא טפח וטפחיים מעל 

ומנסה  עביותה של האדמה המגשמת
 להחשיך את המציאות האמתית.

 את זה זועק בליבו המורתח רבינו זיע"א:
  - - -למה תתחמק כל כך עולם 

העולם מנסה להתחמק ולהסתתר הסתר 
אחר הסתר להחביא את האמת מתחת כנפיו 
של עצמו. עד שמגיע למצב כזה שהוא הפך 
המחשבה הישרה שנוטה לחשוב שהעולם 

 הבורא ית',הוא בכלל דבר שמנותק מן 
מלשון בינו בוערים למה יתבערו הבוערים )

להתגשם בך, בשעה שבאמת חלון היכל  בעם(
 - - -המלך אתה 

איך יתכן שחלון היכל המלך פתוח, המלך וכל 
פמלייתו יושבים בתוכו בכבוד מלכים וברוב 
פאר והדר, ובחלון ישנה זגוגית שמתעתעת 
במביט אל תוך ההיכל. הוא רואה את שונאי 

מלך ואת המורדים חורשים רעה נגד המלך ה
ומבקשים להפילו ממשלתו ולהדיחו מכסא 
המלוכה. פלא עצום שגם הוא מפלאי 

 המלכות האדירה של המלך 
ולמה זה תייגע את הלב ותענה את הנפש 

 השוקקה.
הנפש שוקקה להביט בך מלך רם ונשא, כבר 
הגענו עד כאן, אנחנו כבר מביטים 

אל זיו פניך  בהשתוקקות מבעד לחלון
להנות ולהידבק באור פני מלך חיים ומצפים 

והנה שוב אנו נדחים, אנו רואים את ההפך 
הגמור, אנו מרגישים שמתעתעים בנו בלי 

 גבול.
הסר את המסך ואפסע דרך פתחך אל מקום 

  - - -קדושנו, ושם אטבע 

 ליון יו"ל ע"י יהג

 0527621345קרעטשניף, 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

 גיליון זה נדבת 
שליט"אשמואל חיים הרשקוביץ ה"ח הר  

  אביולע"נ 
ז"למשה צבי  ב"ר אברהםהר"ר   

י"א טבת תשמ"אנלב"ע   
 
 


