
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טגיליון ס" -שנה ב' 
 ויחיפרשת 

 תשע"ז 

 
 

 מח טז() ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק
יעקב אבינו ברך את יוסף וצאצאיו שיזכה שיקרא עליהם שם שלשת האבות הקדושים, 'שמי, ושם 

 אברהם ויצחק', נעמוד על משמעות הכוונה שיקרא שמם עליהם. אבותי
, וחנטו חנטיא וכו' 'וכי בכדי ספדו ספדניא יעקב אבינו לא מת. והקשו'( ה:חז"ל הק' אמרו )תענית 
מה זרעו בחיים אף הוא בחיים'. והרבה קולמוסים נשתברו לבאר מאחז"ל וכו' אמר לו מקרא אני דורש 

 קושיא זו.על רוץ יתמוה זה, מהו הת
* 

גדולה עד מאוד לפני השי"ת מעלת האיש העובד עבודתו לפני ה' בפועל. המשיג השגות גבוהות 
ומשוטט ברעיונותיו בספירות עליונות גדול הוא וחשוב, כי הרי הוא עוסק בדברים קדושים ונעלים, 

בדרך כלל. ואולי אולם כיון שאין בכך עבודה בפועל ובממשות בפעולות לשמו יתברך הרי אין לה קיום 
 כדאי להעתיק בכאן את לשון קדשו של רבינו זיע"א:

'ישנם זמנים שהאיש מרגיש בקרבו יותר רוח טהרה וקדושה. אם בשבת ויו"ט או בחול באיזה שעה 
וזמן מרומם שבאה עליו אתערותא דלעילא, אז אם שמח הוא בזה מפני שיוכל יותר לעבוד את ה', 

מן יפה לו. משא"כ אם שמח על הגדלות לבד, ולא מן העבודה שיוסיף, ובאמת מוסיף הוא בעבודה, סי
 י יחזה' וגו''. -ד-ואינו מוסיף עבודה, אז זה רק ראייה ח"ו, בחי' 'אשר מחזה ש

ת לשניות. ורמז גדול לגדולת העשיה בפועל נחזה בשוני שבין 'זכור' ו'שמור' שבלוחות הראשונ
 'שמור'רא ית"ש שעתה אין ברירה אלא לצרף את הנכשלו בשמירת ה'זכור' הזהירם הבושלאחר ש

 בפועל, כי רק כך יהא לזה קיום.
* 

ונעמיק לחדור להבנת החשיבות הגדולה של העשיה בפועל. בפשטות, ככל שעושה מעשה בפועל הרי 
הוא מבטל את עצמותו האנוכיית להשי"ת ואין לך דבר גדל מזה. אולם אנו מבקשים לגלות את 

וא כידוע העולם שמעבר לראות עיננו, העולם שלמעלה מן הצמצום וממנו העולם האמתי שלנו שה
 נבין את היסוד הגדול.

' מלך בטרם כל יציר נבראקיום מצוה בגזרת מלך ממשיכה לנשמתו של אדם את 'אדון עולם אשר 
את  בעצמותו ממש. כל זמן שהמצוה לא נעשית בפועל ממש הרי שלא יכול לגלות כאן בעולם העשיה

 הדרגה העליונה הזו. המצוות נקראות 'איברין דמלכא' והמקיימן נאחז כביכול בו ית' בפועל ממש.
ומחמת עוצם הקדושה שמתעוררת ע"י קיום המצוה האור הוא עצום וגדול עד שאינו יכול להתגלות 

עוד כל כך בעולם הזה, ולכן פעולת המצוות אין צריכה להבנת הטעם אלא בגזרת מלך, המלך שמלך 
 בטרם כל יציר נברא. למעלה מן העולם.

ורה שנמשכה אולם, ככל שגדולה עד לאין שיעור קיום המצוות, גדולה מזו היא 'לימוד התורה'. הת
הינה רק 'נובלות חכמה', כלו' שאי אפשר להגיע למקור ובזוה"ק אי' שנקראת 'חכמה' לעולם הזה 

לימוד תורה בניגוד מוחלט לקיום מצוות ש ונשים אל ליבנו,תורה שבעולם הזה. לימוד ההחכמה ב
צריכה להיות בהבנה עמוקה וברורה להתייגע על הבנת רצון הבורא ית"ש בתורתו הק', לעומת 

מעלתו גדולה יותר, והביאור בזה הוא, כי התורה כיון המצוות שככל שיעשה לשם שמים בגזרת מלך 
, אם אינו מבין את הנלמד, אין בתורה זו שמתגלה כאן רק ה'נובלות חכמה', כלו' דרגה של עולם הזה

תורה שלא אור כלל ואינו עושה שום פעולה בכך, אך כל זה הוא כשלומד תורה בניתוק מן המקור, 
לשמה ובלא יגיעה, אולם, כאשר הוא לומד תורה לשמה, וביגיעה רבה הרי זה כמקיים מצוה בד בבד 

קיים המצוה והוא מדבק את עצמו במקור עם לימוד התורה הרי שהוא מגיע למקום גבוה יותר ממ
החכמה ולא רק ב'נובלות חכמה' והוא ממשים את הדרגה של 'מלך בטרם כל יציר נברא' לעולם הזה 

 'לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא'.ש
* 

מרמזים למצוות עשה ולא עשה. יעקב אבינו בחי' אמת,  -אהבה ויראה  -הק' אברהם ויצחק  אבותנו
הוא כנגד התורה הק'. ועתה, בברכו את יוסף ובניו ברכם בברכה השלמה שיזכו לעסוק בתורה באופן 
של 'ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק', היינו לימוד התורה ביגיעה ולמעשה כקיום המצוות 

 ך הוא לימוד התורה שמאיר בכל העולמות ומקשר את האדם לבוראו בשלמות.שכ
ובזה גם נבאר את המאמר התמוה. יעקב אבינו לא מת. התורה שגילה יעקב אבינו שהיא בחי' למעלה 
מן העולם להגיע עד השורש של מקור החכמה עודנה חיה וקיימת, אולם עפ"י פשוט בלימוד שכלי 

אולם 'מקרא אני דורש'. התורה ניתנה עומק אחר עומק ומעבר לפשט לזה.  בלבד אכן לא ניתן להגיע
יש רמז ודרוש וסוד, וכאשר 'מקרא אני דורש מה זרעו בחיים אף הוא בחיים' היינו שזרעו עוסקים 
בתורה בדרגה עמוקה יותר ביגיעה ובכוונה לשמה, לא רק בדרגה של פשט אלא 'אני דורש' ברבדים 

'בטרם כל יציר נברא' אז אף הוא בחיים, בחי' יעקב תורת אמת היתה בפיהו,  העמוקים יותר, בבחי'
 אותה תורה ממקור החכמה נתגלית.

הרי היגיעה הזו לשמה ימי השובבי"ם הק' העומדים לפתחנו שעיקר העבודה בהם היא יגיעת התורה 
ויה"ר  להשיג.עולה על כולנה להתקשר בגופא דמלכא כביכול למעלה למעלה מכל השגה שניתן בכלל 

 )עפ"י ויחי תרצ"א(שישים חלקנו מהם.                                                                                           
 
 

 

 

 מחשבה ומעשה

העשיה בפועל היא החשובה ביותר. ללמוד וללמד זה 

אולם המעלה היותר גדולה היא שהתלמוד  ,חשוב מאוד

יביאנו לידי מעשה. כך העלנו במאמר הסמוך בהרחבה 

עם ובאריכות והגענו עדי היסוד שלימוד התורה יחד 

יחדיו העמל הנרצה הוא הלימוד והמעשה המשולבות 

 .והיא המעלה העליונה על הכל

זוהי נקודה מחזקת מחד ומחייבת מאידך, להשקיע את 

בעסק התורה כרצונו ית', אולם ישנה נקודה כוחו ומרצו 

שהעברת המיקוד אליה תתן לנו אור חדש וחזק על כל 

 עניני המעשה בפועל שאנו מדברים עליו.

 ונתחיל בדוגמא וממנה לרעיון העומד מאחריה.

אברהם אבינו ביום שלישי למילתו, הקב"ה מרחם עליו 

ונמנע מלשלוח אליו אורחים ע"י הוצאת חמה מנרתיקה. 

אברהם אבינו לא מחזיק מעמד. נפשו כלתה לאורחים, 

אזי השי"ת מזמין לו שלשה אורחים. אורחים שהם 

למעשה רק כאילו אורחים. שלשה מלאכים ניצבים עליו. 

לשונות בחרדל, מצות  הוא שש ושמח, רץ אל הבקר,

ומים מוגשים פניהם ופני אברהם אבינו זורחות מאושר. 

המדרש מציין את דקדוק הפסוקים שלפני שנכנסו אליו 

', ולאחר שנכנסו וקיים עליוהמלאכים הרי הם 'ניצבים 

'. עליהםאת המצוה הגיע לדרגה עליונה של 'והוא עומד 

ידה  כלו', שמעשה המצוה בפועל עמדה לו להתעלות על

 עד למעלה מדרגת המלאכים.

וכי מצוה אמתית יש  , ונהרהר עמוקות,ואם נהרהר לרגע

קיים אברהם מצות הכנסת אורחים, והרי כאן, וכי 

האורחים לא נהנו באמת מנו כלום, ואיך הגיע למעלות 

 הנשגבות הללו.

ואם כן מסקנא גדולה וחשובה עולה בחשיבות המעשה 

בה שהוא מקיים מצות בפועל, כשמחובר אליו גם המחש

בוראו. באופן שכזה אין נפק"מ כלל אם באמת היתה 

מצוה או שמא לא. הפעולה היתה לשם שמים ולעשות 

 רצון ה', הרי היא פועלת את כל מה שמצוה יכולה לפעול.

 הרי לנו זוית ראייה נוספת להאיר את כח המעשה.

וכש'שובבי"ם' בפתח, ועבודת ההתגברות על הרצונות 

בודות הנשגבות בימים אלו, נשלים את הרעיון היא מהע

בציטוט במדור 'קו מחשבה' הסמוך, בלשון קדשו של 

כנס לימים קדושים אלו בהתרוממות ירבינו זיע"א, לה

המחשבה וידיעה כל כל מעשה התגברות הוא קרבן 

 שה לה' לריח ניחוח ולתיקון נפשנו רוחנו ונשמותנו.יא

 

אף שאין זו תאווה, אז אם ר הרשות לפעמים, אם לא תזיק לו מניעת הדבר לבריאותו, ומי שמתאפק מאיזה דב
כוונתו לשם שמים, כי חושב הוא בליבו מה אעשה לשם ה', ונפשו חשקה לעשות, ועושה זאת שמתאפק עתה מדבר 

 ()דרך המלך ויחי תרצ"א                                                                  זה, מעשה טוב עשה, לשם ה' הוציא וביטל חלק גופו. 
 



 

 

 

 פרק סד

 חוג לציור
עוסקים אנחנו בעניינה של התפילה. מהדברים העומדים ברומו של עולם. כבר קבענו 

'התקרבות הלב כמה יסודות איתנים עד כה, ונשנן אותם בקצרה ממש. התפילה הינה 

הזדמנות למפגש אישי של האדם עם בוראו, מפגש  והשתפכות הנפש לה' בתפילה',

שהבורא ממתין ומצפה לה, ורק בשביל זה בלבד הוא גורם לצרכים שונים שיחסרו 

 לאדם, בכדי שישא עיניו למרום ויבקש.

התפילה היא ההזדמנות לשנן ולחזור את היסוד החשוב שאנו אנשי מעלה חשובים 

כל עת, ואע"פ ששגרת היום יום מנסה להשכיח את זה מאתנו אנו וקרובים לה' ב

משננים את זאת בעת התפילה בכל שלש פעמים הקבועים ובכל עת שאנו שופכים 

 שיח לפניו ית'.

למדנו עוד כי את ההתעוררות לתפילה וגילוי הנפש לא ניתן להשיג ביום אחד אלא 

 בעבודה ארוכה ומתמדת עד שהנפש מתעוררת לאיטה.

וד למדנו כי כשהאדם עומד ושופך את ליבו לה' בתפילה, יתחיל להתעורר רק ע"י וע

תפילה על דברים אישיים שחסרים לו, כי אלו הם דברים הנוגעים אצלו לעומק הנפש, 

והתפילה על זה תהיה מעומק הלב וממילא יוכל אח"כ להתעורר גם בדברים נעלים 

 וזכים יותר.

* 

עולמה של התפילה ולגעת בנקודה מרכזית שבה מבקשים אנו לצעוד צעד נוסף ב

שכשאר נזכה להשתלם בחלק זה הרי שתפילתנו תהא תפילה אחרת ונעלית הרבה 

יותר, ונזכה לעורר את נפשנו ואת השתפכות הלב ביתר שאת ובאיכות גבוהה הרבה 

יותר. נקודה זו 'כח הציור' נקראת, וראויים הדברים להרחיב בעניינה להעמיד הדברים 

 כח הציור. -חשיבותן וכמובן את הדרכים לקנות את הכח הגדול הזה  על

 וראשית ננסה לתאר ולצייר לעצמנו מה אותו כח ציור.

* 

גיליון ריק לבן וחלק עומד על כן הציור, צייר אמן יושב מולו והוא מבקש ליצור יצירה 

תהיה זו. אומנותית ויקרה. הוא רוצה לצייר עציץ מונח על גבי השולחן. יצירת פאר 

הוא מביט על העציץ ומביט שוב, במשך שעה ארוכה הוא מתבונן בכל פרט ופרט, 

בגודל בפרופורציה שבין העצים לפרחים ובין שניהם לשולחן, הוא מתבונן הדק היטב 

בצבעים השונים ומתחלפים בין גבעול לפרח ובין עלה כותרת לעציץ עצמו, הוא שם 

מה לב אליהן, כי את הכל הוא צריך מעתה ועד לב לדקויות שונות שעין רגילה לא ש

 ליון.יסיום היצירה להעביר על גבי הג

מה קורה בעת שהוא מתבונן בעציץ ובכל סביבתו, מה קורה בכל עת ההתבוננות על 

החפץ שמבקש הוא לצייר, באותה עת נרשמים במוחו כל אותן קווים שהוא מצייר 

, והדמות כולה נמצאת בראשו לכל לפני עיניו, הדמות שלפניו נחרטת בנימי מוחו

פרטיה ודקדוקיה, עתה, לאחר שהוא צייר את התמונה במוחו הוא 'חי' את התמונה 

וכך היא יכולה לצאת באופן מפליא מבין אצבעותיו בשרבוטים ואיורים על גבי הגיליון 

 בצורה מושלמת ומדוייקת להפליא.

* 

כשאנו מבקשים להתעורר בתפילה בדרכים שונות, דרך ה'ציור' הוא אחד הדרכים 

המועילות ביותר לכך, כי כאשר יצייר האדם לפני עיניו ציור שיכול לעוררו )ובהמשך 

נביא דוגמאות לכך אי"ה(, אותו ציור נרשם במוחו כ'חי' ומציאותי, ואז האדם נמצא 

. המוח, שאותו ציור נרשם בו נותן את כביכול באותו מצב ממש שהוא מתאר לעצמו

התחושה הזו, ובדרך זו ההתעוררות מגיעה למתפלל שיזכה לשפוך שיח מקרב ליבו 

                                                                                                                                                                                                                                   לפניו ית' והוא ית' יחיש לענותו ולמלא את משאלות לבבו.                                                                         

 

 

 

 עולם של מחשבות ומעשים
עומד הגנן בינתו המשובחת, כל עצי נוי 
ופרחים גדלים בו לתפארה. את כל נשמתו 
הוא משקיע בגינה בכדי שתהא באמת הטובה 

 והיפה ביותר בכל האזור. 
אחת העבודות המוכרחות בשמירה על הקיים 
ובהשבחת הצומח הינו ההשקייה. המים חיים 

בפרט. מקפיד הגנן הם לעולם כולו ולצומח 
גינתו מידי יום ביומו בצינור להשקות את 

הארוך מאוד, הוא מחובר למקור המים וממנו 
אל כל הגינה. השקעתו אכן נושאת פרי 

 כציפיתו.
נוטל הגנן את הצינור הארוך, באחד מן הימים, 

הוא פותח את ברז המים ומצפה שהמים 
יזרמו, אך אף לא טיפה אחת יוצאת מעברו 

בין לההשני של הצינור. זמן ארוך לקח לו 
שכנראה ישנו קיפול במקום אחד או יותר 
בצינור שמפסיק את הזרימה באמצעה. ככל 
שיארך לו הזמן לקלוט את הבעיה כך 
ההשקייה תתמהמה והמים החיים לא יגיעו 

 אליהם, עד לסכנת ייבוש.
* 

אנחנו עומדים מול החידה העצומה זה 
שבועות מספר, תוהים הייתכן שהעולם שכל 

פרט ופרט אפשר לראות כולו אור ה' שמכל 
אלוקות ממש, ובמחזה תעתועים מופלא הוא 

 נראה כנטול השגחה ונטול בורא רם ונשא.
אין זאת כי אם זרם האלוקות אשר מגיע 
ממקורו הקדוש בגבהי מרומים לא מגיע עד 

השני, קרי נשמתנו וגופנו כאן בעולם  צידו
הזה, המצב יבש וצחיח ואין אנחנו מרגישים 

העולם כביכול כל שייכות לאור העליון ו
 נגד עיננו. מתייבש והולך כביכול ל

אין כי יש איזה קיפול וסתימה באחד מן 
החוליות. כלומר, יש נתק בין המחשבה 

 והמעשה שלנו. 
רא את במחשבה הננו יודעים כי הבורא ב

העולם וכי צריך לעובדו באהבה וביראה, 
לעשות את רצונו בלבב שלם, אך אין זה מגיע 
לחיבור אמתי עם המעשים, כי אין אנחנו 
מגיעים לתובנה שהמעשים שלנו כאן העולם 
שורשם ומקורם אי שם בעולמות טמירים 
ונעלמים. פתיחת הערוץ ושחרור הסתימה 

העולם  יגלה לנו סוף סוף את הפיתרון לסוד
 הנעלם, ולהכרה ברורה כי באמת

   - - -ל -מן העולם ועד העולם אתה א
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