
כמה יוסף איכא בשוקא - גילוי עומק חדש בעצמנו

הוסיף יום אחד מדעתו, מאי דריש, היום ומחר היום כמחר וכו' 
)שבת פז.( 

גדולה  התפעלות  והיתה  לנשמע,  נעשה  ישראל  שהקדימו  ענין  גם  ויבואר 
מאוד אצל קוב"ה ופמליא דיליה על כך, עד שיצתה בת קול ואמרה 'מי גילה 
רז זה לבני' )שם פח.(. עוד יבואר מאחז"ל )פסחים סח:( על רב יוסף שאמר 

ביומא דעצרתא 'אי לאו האי יומא דקגרים כמה יוסף איכא בשוקא'.
*

כוחות  בו  יש  ביניהם,  אנחנו  וגם  בסביבותינו,  שנמצא  אדם  כל  האדם, 
איזה  נרצה לחפש  ולשער. אם  יכול לתאר  עלומים שאין אף אחד בעולם 
נוכל לדמותו במעט ל'מחשב על' רב עוצמה שכל  זמנינו  בן  דוגמא ומשל 
תוכנה שנכניס בקרבה תגלה מתוכה פלאות עד אין קץ, ועדיין אין המשל 

דומה לנמשל אלא במעט, לקוצר המשיג ועומק המושג.
לנו את הנקודה המרכזית  ונתפוס אי אלו דוגמאות מעטות שינסו להאיר 
בנאמר עד כה. חמשת החושים שניתנו באדם, ניתנו בו בכדי שיוכל לתקשר 
עם העולם שסביבו, ובמקרה שאין לו את האפשרות להשתמש בחוש מן 
החושים הרי שהוא איננו מודע לאותו חוש ולתועלת שיכל להפיק ממנה. 
ולשם דוגמא, חוש הראיה, כמה גדול ועוצמתי הוא, כמה עצום ונשגב הוא 
האדם שזכה לכוח הראיה, אין גבול לרווחים שהוא מפיק ממנה, אולם אם 
מיום עמדו על דעתו היה אדם נתון במקום חשוך שאין קרן אור נכנס לתוכו, 
או לחילופין היו עיניו קשורות, לא היה מודע כלל לכוח עצום שכזה שנמנע 
לו את החוש הלזה אלא מפני שאין את הנתונים  ולא מחמת שאין  ממנו, 
החיצוניים שיגלו את החוש הזה ממנו. ואכן, אותו אדם רק יסירו ממנו את 
המטפחת או רק יוציאו אותו מן הבור אל אור היום מיד יתגלה אותו חוש 

שעד כה נעלם ממנו.
דוגמא נוספת יותר חודרת להכרה. איכר בער ולא מלומד, איננו יודע קרא 
וכתוב, הוא כן מבין את שפת החמורים והשוורים הסובבים אותו, אולם אין 
הידיעות  בהתפתחות  ומוחו  כוחו  וישקיע  ילמד  שאם  הידיעה  את  כלל  לו 
בחייו,  מאוד  גבוהה  לרמה  להגיע  יוכל  חכמות  ושאר  וכתיבה  קריאה  של 
לפתע  עתה  עד  נעלמת  שהיתה  חכמתו  כח  ולהשכיל  ללמוד  כשיתחיל 
תוקף  מוסיפה  היא  בכלל  אלא  עתה  שקנה  בידיעות  רק  ולא  מתעוררת 

ולומדת דברים מעצמה.
*

ונצעד צעד נוסף אל פנים הענין. אם כנים הדברים, הרי שהמציאות עמוקה 
הרבה יותר, כי כל זמן שהאדם נמצא בעולם הזה השפל, כל מה שמתגלה 
וגשמיים, אולם אם נעמיד אותו למשל במקום  גופניים  ממנו הם מושגים 
שהרוחניות שולטת במקום הזה, למשל בגן עדן, הרי שאז כוחות רוחניים 

ופעולות ומושגים שלא שיערנו בכלל שישנן אצלו היו מתגלים.
המסקנא העולה, אדם בעזרת עיניו שקיבל ככלי שרת, יכול לראות ולהשיג 
רק  אותו,  הסובבים  וכל  ואבותיו  הוא  שיער  שלא  עצומות  ודרגות  דברים 
צריך מי שיגלה זאת מקרבו. והאמת, לשמע הדברים תעבור עלנו רוח קנאה 
ונתרעם על כך כביכול, אם אכן יש בנו כח עצום כל כך, וכל מה שחסר הוא 

רק מי שיגלה אותו מקרבנו, הרי אנו נמצאים בזה העולם, אותו עולם 
להתגלות  הקדושות  ולמחשבות  הרוחניים  למושגים  ומפריע  שמסתיר 

מעצמנו, האם אין לנו דרך להגיע לגילויים קדושים אלו.
עבודתנו  את  עובדים  אנו  כאשר  הוא  נכון  זה  כל  כי  היא,  לכך  והתשובה 
בעצמנו, אז אנו מגלים רק את מה שסביבותינו, אך כאשר אנחנו קשורים 
בעולם  אף  לגלות  העמוקה  ועבודתו  קדושתו  ברוב  שזוכה  הצדיק  לצדיק, 
יותר  אליו  שנתקשר  ככל  מאיתנו,  הנעלמת  הרוחנית  המציאות  את  הזה 

ויותר כך נזכה להגיע לכך גם אם אנו עצמנו עדיין איננו ראויים. 
*

לימי  יום אחד  הוספת  זו של  יום אחד מדעתו. בפעולה  הוסיף  רבנו  משה 
ההגבלה פעל שני פעולות. הא' שבמקום ב' ימים של הגבלה נעשה ג' ימים, 
עצומה  מטרה  בסיון.  בשביעי  תורה  ניתנה  בסיון  בשישי  שבמקום  והב', 
הוא  בכך  כי  אלו,  שינויים  על  ישראל  את  בצוותו  בזה  רבנו  למשה  היתה 
בעולם  ה'  אור  את  המסתיר  המסך  ולאחורי  הענין  עומק  אל  אותם  הביא 
הזה, באמרו להם, אתם שמעתם את הדברים בפשטותם, 'וקדשתם היום 
ומחר' שמעתם שני ימי הגבלה, ובשישי בחודש ירד ה' על הר סיני, אולם אני 
שמעתי כאן ציווי אחר לגמרי, אני שמעתי היום ומחר, היום כמחר, שמעתי 
הגבלה  ימי  שלשת  כאן  שמעתי  יותר,  פנימית  ובדרגה  אחר  בעומק  כאן 
ונתינה לאחריו, הבה בואו יחדיו ונקיים את הציווי הזה כפי שאני שמעתיו, 
וכבר מעתה תכנסו לקבלת התורה בעומק שלא שיערתם מקודם, וכך נגלה 

יחדיו את החלק העמוק שלא מתגלה בפשטות.
*

השתא נבין גם בדרך מופלאה את החידוש העצום בהקדמת נעשה לנשמע. 
בני ישראל טענו למשה רבנו, הרי אנו עתה משיגים את העולם לפי דרגתנו 
העכשווית, עדיין לא גילינו את העומק הנוסף האינסופי שיש בקדושה, ואם 
כן מה לנו כי 'נשמע' היינו שנבין ונשיג את הבנה שאנו מסוגלים עתה להבין 
ולפי הבנה זו 'נעשה', הרי אין זו דרגה נעלית דיה עבורנו, לכן עדיף ש'נעשה' 
לעומק  ונכנס  שנעמיק  פעם  בכל  וכך  הענין,  הבנת  את  שנשיג  קודם  עוד 
ולדרגה נוספת ועמוקה נעשה לפי דרגה ההיא שנהיה בה בתקופה אחרת 

ולא נגביל כבר עתה את המושג שלנו.
*

יומא כמה  יוסף ביומא דעצרתא עבד עגלא תלתא ואמר, אי לאו האי  רב 
יוסף שמח ועלץ מאוד ביום קבל התורה באמרו אי  יוסי איכא בשוקי. רב 
לאו שזכינו ליום הקדוש הזה של שבועות, אחרי שהוספנו יום אחד מלפניו, 
לקוב"ה,  ובהתדבקות  התורה  בעמקות  וחדש  עצום  עומק  גילינו  ידו  שעל 
ואי לאו האי יומא ש'הקדמנו נעשה לנשמע' שאנו שואפים לגלות עוד ועוד 
מדרגות שנמצאים בנו בכוח רק שעוד לא הגענו לגלותם, 'כמה יוסף איכא 
הנגלה  יוסף  אותו  היה  האמתי  כיוסף  לנו  נדמה  שהיה  היוסף  הרי  בשוקא' 
שנמצא בשוק, היינו מה שהשוק גילה בו הוא היה נגלה, המושגים הגשמיים 
היו המושגים היחידיים שהייתי משיג, אולם  ואלו  היו מגרים את החושים 
עתה שזכינו להאי יומא נתגלה לנו האמת לאמיתה כי באמת אנו הרבה יותר 
פנימיים ויש בנו כוחות נעלמים ואדירים שעוד עתידים להתגלות בנו ולכן 

ראוי לשמוח ולשחוט עגל מיוחד על כך לשמו יתברך.
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פרק ל"ו

אין כמו לחץ
אורחות  לאלפם  וביקש  תלמידיו  מול  שעמד  חכם  מורה  אותו  על  מספר  עתיק  סיפור 
את  למלא  עומד  הוא  עתה  כי  להם  אומר  והוא  בידיו,  מחזיק  הוא  גדולה  צנצנת  חיים. 

הצנצנת עד שתהא מלאה לגמרי.

הוא מוציא תחת לשולחנות אבנים גדולות ומתחיל למלא אותה. עשרה אבנים הצליחו 
להכנס פנימה עד שהיא התמלאה עד שפתה.

האם הצנצנת מלאה? שאל המורה, עשרות ראשים הנהנו בתנועה עולה ויורדת. משמע 
הם סברו כי היא אכן מלאה עד תומה.

'הבה נראה אם היא אכן מלאה' הגיב המורה.

האבנים  הצנצנת.  על  ופיזר  קטנים,  חצץ  אבני  של  חופן  לשולחנו  מתחת  הוציא  הוא 
החליקו פנימה בחדווה, מילאו כל סדק ומקום שהשאירו האבנים הגדולות ביניהן.

ועתה, האם היא כבר מלאה? שאל שוב המורה, עשרות ראשים שוב הנהנו במרץ. עתה 
בטוח היא כבר מלאה עד תומה. 

התלמידים  הכריזו   – מקום'  'אין  המורה.  הציע  משהו,  עוד  בתוכה  להכניס  ננסה  אולי 
בנחרצות. 'אולי ננסה'. הציע.

הוא הוציא מתחת לשולחנו קופסא מלאה בחול ים דק ויבש, והתחיל לפזר מעל האבנים. 
ואכן, לנגד עיניהם המשתאות של התלמידים, החול השתחל פנימה בקלות ללא מאמצים 

מיוחדים. הקופסא שביד המורה התרוקנה לגמרי,  והתכולה כולה עברה אל הצנצנת.

ועתה, שאל המורה, האם היא כבר מלאה? הפעם כבר חששו התלמידים לענות בנחרצות, 
אך היה ברור כי עתה כבר בודאי היא מלאה עד שלא שייך להכניס לתוכה כלום.

מתחת  מים  קנקן  הוציא  הוא  לשפמו.  מתחת  קל  חיוך  והבליע  הגיב,  נבדוק...'  'הבה 
לשולחן והתחיל למזוג לתוך הצנצנת. אף כאן המים זרמו להם בנוחות והספיגו את עצמם 
בין גרגירי החול, הכד התרוקן לעיניהם המשתאות של התלמידים, והמורה הפטיר: 'עתה 

הצנצנת באמת מלאה'...

*

המתרפה – מצליח להכניס לזמנו הרב, כמה פעולות בודדות, עיקריות מבחינתו, דברים 
שהוא חייב לעשות ותו לא. מבחינתו אין לו יותר מה להוסיף, וגם ברור – אין לו זמן בכלל, 

הוא מיצה את הזמן עד תומו.

הזמן  לתוך  להכניס  יכול  הוא  מה  באמת  לבדוק  הקודמים  בפרקים  אותו  הרגלנו  אנחנו 
הקצוב לרשותו, להבחין אחרי בדיקה מעמיקה כמה זמן באמת דרוש לו עבור הפעולות 
שהוא כבר כן עושה, ואז יבחין כמה זמן נותר לו עבור דברים אחרים שאין לו זמן בינתיים 

לבצע אותם.

ולכן, כאשר המתרפה ממלא את שעות היממה בכמה פעולות בלבד, ואנו מלמדים אותו 
להגדיר זמן מדוייק, חלק מן התרגול יהא להגביר בהדרגה את ההספקים שבתוך השעה 

עצמה. 

אם קבע לעצמו שבמשך שעה יספיק כך וכך חומר לימודי, הרי שבמשך הזמן שמתרגל 
את העמידה בזמנים כפי שהארכנו בפרקים הקודמים, הוא מגיע למצב שהמיומנות שלו 
כל  את  מנצל  לא  הוא  שעדיין  יווכח  הוא  לפתע  שעה,  לאותה  נוספות  פעולות  תצדיק 

השעה עד תומה, ויש מקום לדברים נוספים.

כך מתרגלים חריצות, ובאופן כזה, הלחץ שהוא מלחיץ את עצמו הוא יעיל ומחזק ובודאי 
שאיננו מזיק. 

כי באמת אין דבר מועיל כמו לחץ נכון ומבוקר.

בן מלך

השבועות  בין  הפסק  לעשות  שלא  העיקר  'לכן 

לכל השנה. 'מי יתן והיה לבבם זה להם כל הימים', 

דייקא 'בלבבם זה', ובנבואה שקיבלו בלבבם עתה, 

ישמרו את מצוותי כל הימים. ואיך אין מפסיקים, 

ראשית כל, אל ימשך ח"ו לדבר עבירה ולא לדברים 

המביאים לדבר עבירה ח"ו, ואל ישעה בכל נמיכות 

ושטותים, אף שאינם עבירה. 

אבל גם זה לא די לו, כמו שלא נאמר שדי לו לאיש 

ואינו  מזיקים  דברים  מלאכול  עצמו  שישמור 

 ... ומזינים.  המבריאים  דברים  לאכול  כבר  צריך 

כי  תמיד  ולזכור  לדעת  ישראל  האיש  צריך  ולכן 

שכל  הנבזה  שגם  לפעמים  יש  מרומם.  איש  הוא 

עבודתו ברפש וטיט מגהץ ורוחץ את עצמו, אבל 

זה לו למעלה ועילוי. הוא תמיד שפל ונבזה והסחי 

רוצה להתייפות  לו בעצם, רק עתה  והמיאוס הם 

והניקיון אצלו רק במקרה. משא"כ אציל בן מלך, 

הניקיון אצלו בעצם, ואם נתלכלך – הלכלוך אצלו 

שרוצה  מפני  לא  עצמו  את  מנקה  והוא  במקרה. 

לעלות למעלה גדולה ממנו ולהתייפות, אלא מפני 

שהוא באמת תמיד בניקיון ובטהרה.

כן בענין עבודה, כי איתא ב'בית אהרן', ש'היצה"ר 

בן  שהוא  ישראל  האיש  כששוכח  הוא  גדול  הכי 

... ואם מרגיש לפעמים נמיכיות בקרבו, אל  מלך' 

יפול ליבו בקרבו – עצם רע הוא, רק כנ"ל, אני עצם 

טהור  שהוא  מי  של  עולם,  של  מלכו  מלך  בן  זך, 

בעולם  עתה  נתלכלכתי  אך  טהורים,  ומשרתיו 

שאני שרוי בו'.

)דרך המלך שבועות ליל ב' תרפ"ט(

הודעה חשובה

שיעור מס' 4 מסדרת השיעורים

'בדרך המלך נלך'

יתקיים השבוע ביום שלישי א' סיון ע''ו

בביהמ"ד ערלוי ברחוב גבעת משה י-ם בשעה 8.45

 נושא השיעור: 

המשך 'כח הציור והדמיון' וענין 'השקטה'

להצטרפות ופרטים 0527621345


