
 
 

 
 
 
 
 

 

 גילוי עומק חדש בעצמנו –כמה יוסף איכא בשוקא 

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

ישראל נעשה לנשמע, והיתה התפעלות  הקדימוויבואר גם ענין ש
גדולה מאוד אצל קוב"ה ופמליא דיליה על כך, עד שיצתה בת קול 

רב  עוד יבואר מאחז"ל על בני' )שם פח.(.'מי גילה רז זה לואמרה 
'אי לאו האי יומא דקגרים כמה יוסף  יוסף שאמר ביומא דעצרתא

 .)פסחים סח:(' איכא בשוקא
* 

האדם, כל אדם שנמצא בסביבותינו, וגם אנחנו ביניהם, יש בו כוחות 
עלומים שאין אף אחד בעולם יכול לתאר ולשער. אם נרצה לחפש 

זמנינו נוכל לדמותו במעט ל'מחשב על' רב איזה דוגמא ומשל בן 
עוצמה שכל תוכנה שנכניס בקרבה תגלה מתוכה פלאות עד אין קץ, 
ועדיין אין המשל דומה לנמשל אלא במעט, לקוצר המשיג ועומק 

 המושג.
ונתפוס אי אלו דוגמאות מעטות שינסו להאיר לנו את הנקודה 

ניתנו בו  המרכזית בנאמר עד כה. חמשת החושים שניתנו באדם,
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, 

פיק ממנה, אולם אם מיום עמדו על דעתו אין גבול לרווחים שהוא מ
היה אדם נתון במקום חשוך שאין קרן אור נכנס לתוכו, או לחילופין 
היו עיניו קשורות, לא היה מודע כלל לכוח עצום שכזה שנמנע ממנו, 
ולא מחמת שאין לו את החוש הלזה אלא מפני שאין את הנתונים 

ו אדם רק יסירו החיצוניים שיגלו את החוש הזה ממנו. ואכן, אות
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 

ילמד וישקיע כוחו ומוחו  אותו, אולם אין לו כלל את הידיעה שאם
בהתפתחות הידיעות של קריאה וכתיבה ושאר חכמות יוכל להגיע 
לרמה גבוהה מאוד בחייו, כשיתחיל ללמוד ולהשכיל כח חכמתו 
שהיתה נעלמת עד עתה לפתע מתעוררת ולא רק בידיעות שקנה 

 עתה אלא בכלל היא מוסיפה תוקף ולומדת דברים מעצמה.
* 

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

ו בכלל שישנן הרי שאז כוחות רוחניים ופעולות ומושגים שלא שיערנ
 אצלו היו מתגלים.

המסקנא העולה, אדם בעזרת עיניו שקיבל ככלי שרת, יכול לראות 
ולהשיג דברים ודרגות עצומות שלא שיער הוא ואבותיו וכל הסובבים 
אותו, רק צריך מי שיגלה זאת מקרבו. והאמת, לשמע הדברים 

ח תעבור עלנו רוח קנאה ונתרעם על כך כביכול, אם אכן יש בנו כ
עצום כל כך, וכל מה שחסר הוא רק מי שיגלה אותו מקרבנו, הרי אנו 
נמצאים בזה העולם, אותו עולם שמסתיר ומפריע למושגים 
הרוחניים ולמחשבות הקדושות להתגלות מעצמנו, האם אין לנו דרך 

 להגיע לגילויים קדושים אלו.
 
 

ודתנו והתשובה לכך היא, כי כל זה נכון הוא כאשר אנו עובדים את עב
בעצמנו, אז אנו מגלים רק את מה שסביבותינו, אך כאשר אנחנו 
קשורים לצדיק, הצדיק שזוכה ברוב קדושתו ועבודתו העמוקה 
לגלות אף בעולם הזה את המציאות הרוחנית הנעלמת מאיתנו, ככל 
שנתקשר אליו יותר ויותר כך נזכה להגיע לכך גם אם אנו עצמנו עדיין 

 איננו ראויים. 
* 

רבנו הוסיף יום אחד מדעתו. בפעולה זו של הוספת יום אחד משה 
לימי ההגבלה פעל שני פעולות. הא' שבמקום ב' ימים של הגבלה 
נעשה ג' ימים, והב', שבמקום בשישי בסיון ניתנה תורה בשביעי 
בסיון. מטרה עצומה היתה למשה רבנו בזה בצוותו את ישראל על 

אל עומק הענין ולאחורי המסך שינויים אלו, כי בכך הוא הביא אותם 
המסתיר את אור ה' בעולם הזה, באמרו להם, אתם שמעתם את 

שמעתם שני ימי הגבלה,  'וקדשתם היום ומחר'הדברים בפשטותם, 
ובשישי בחודש ירד ה' על הר סיני, אולם אני שמעתי כאן ציווי אחר 
לגמרי, אני שמעתי היום ומחר, היום כמחר, שמעתי כאן בעומק אחר 

 לאחריו,ימי הגבלה ונתינה  שלשתבדרגה פנימית יותר, שמעתי כאן ו
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.
* 

קדמת נעשה השתא נבין גם בדרך מופלאה את החידוש העצום בה
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 

לית דיה עבורנו, לכן עדיף ש'נעשה' עוד קודם שנשיג את דרגה נע
הבנת הענין, וכך בכל פעם שנעמיק ונכנס לעומק ולדרגה נוספת 
ועמוקה נעשה לפי דרגה ההיא שנהיה בה בתקופה אחרת ולא נגביל 

 כבר עתה את המושג שלנו.
* 

רב יוסף ביומא דעצרתא עבד עגלא תלתא ואמר, אי לאו האי יומא 
רב יוסף שמח ועלץ מאוד ביום קבל התורה  יכא בשוקי.כמה יוסי א

באמרו אי לאו שזכינו ליום הקדוש הזה של שבועות, אחרי שהוספנו 
יום אחד מלפניו, שעל ידו גילינו עומק עצום וחדש בעמקות התורה 
ובהתדבקות לקוב"ה, ואי לאו האי יומא ש'הקדמנו נעשה לנשמע' 

שנמצאים בנו בכוח רק שעוד שאנו שואפים לגלות עוד ועוד מדרגות 
הרי היוסף שהיה נדמה  'כמה יוסף איכא בשוקא'לא הגענו לגלותם, 

לנו כיוסף האמתי היה אותו יוסף הנגלה שנמצא בשוק, היינו מה 
שהשוק גילה בו הוא היה נגלה, המושגים הגשמיים היו מגרים את 
החושים ואלו היו המושגים היחידיים שהייתי משיג, אולם עתה 

ינו להאי יומא נתגלה לנו האמת לאמיתה כי באמת אנו הרבה שזכ
יותר פנימיים ויש בנו כוחות נעלמים ואדירים שעוד עתידים 
להתגלות בנו ולכן ראוי לשמוח ולשחוט עגל מיוחד על כך לשמו 

 יתברך.
)דרך המלך ליל א' דשבועות תרפ"ה(  

 

בלא תורה אין חיים, ומי שחי בלא איש הישראלי כשמזכיר את עצמו שיום קבלת התורה מתקרב ובא שבו תלוי כל התקשרותו לה' ית', 
רק זה היום שקוינו לו הוא יום קבלת התורה שבו נעשים יהודים בתורה  יים הגרועים מלא חיים הוא.חיים של זוהמא, ח -תורה ומצוות 

תלוי ביום והוא בחי' אטייל עמכם בגן עדן. הכל  ,מקושר בהם באלקים בעוה"ז ובעוה"ב ומצוות. חיים של טהרה, חיים שאיש ישראלי
 )דרך המלך במדבר(                                                                                                                                                                   של קבלת התורה. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פ"גפרק 
 לך בכוחך

 בפעם הקודמתנו על מאמר 'הסר כעס מלבך' שהתפרסם ותגובות רבות הגיע
אודות הפתרון ה'יצירתי' להסיר טינת הלב מאדם שיש לו 'שנאה כבושה' עליו. 

 תה ע"י כתיבת איגרת, ולא נכפיל כאן את כל הפרטים.יהעצה הי
 אולם מתוך כל מכלול התגובות עלי להדגיש ולהוסיף כמה פרטים קטנים משלימים. 

וקא לפי הסדר הנכתב ולמלא את 'כל' הפרטים שצוינו וא'. ההדרגה בעצה היא בד
שם. כי הרבה עשו רעיון 'מעין' זה, עשו מחצית הדרך ולא את כולה ונכשלו בתוצאה, 

 המקרים אף התעצם, וחבל.הרגש של הכאב והטינה לא פג וברבים מן 
לא יעשה כן בתדירות  ,נו עצמו מדגיש כי עצה זו שהיא רעיון מחודש ומופלאב', רב

והביאור  .וקיצוניים אלא רק במקרים מיוחדים ,על כל שנאה שיש לו על אדם אחר
כי כל דבר התלוי ברגשות ככל שמשתמשים בו יותר ההשפעה  ,בזה לכאורה הוא

י רב עוצמה זה חבל לבזבז על דברים פעוטים שניתן מתמוססת והולכת, ולכן כל
להסתדר בלעדי הכלים הכבדים. את 'נשק יום הדין' מוציאים אנו רק כשאין ברירה 

 אחרת.
דע מזה לאיש זולתו וין עצמו ושלא ייוינו לב', גם הנקודה שהדבר חייב להיות בג

סד העלול חייבת להיות מודגשת במשנה זהירות, כי באם לא יהא זהיר דיו ההפ
רב על כל תועלת שיכולה לצאת מהרעיון הנזכר, ולכן החכם עיניו  ,להיווצר מכך

 בראשו ויהא זהיר דיו שלא תצא תקלה מתחת ידו. ודי בהערות אלו.
* 

ין שברצוננו להעלות בפרק זה הינו רעיון כללי אשר רבנו מסיים עמו את המהלך יהענ
רק, והוא, כי אף שאנו מביאים עצות של פרק ט', והרעיון עובר כחוט השני בתוך הפ

על כמה וכמה אתגרים העומדים בפני האדם במידות קשות ורעות ח"ו, בעצלות 
וה אסורה, בכעס ושנאה וכדו', בכל הפרקים שהבאנו ווה פסולה וגאווהתרפות, הענ

במשך שמונים פרקי הסדרה הנוכחית בס"ד, הינן באמת עצות נכונות וברורות 
ומאומתות באמתה של תורתנו הקדושה במדרשי חז"ל  מוכחות בתורת הנפש
 כעדותו של רבנו זיע"א.

נו מבקש מאתנו יותר. הוא מציין כי כל העצות הינן רק בגדר של עצה אולם, רב
טובה, העצה האמתית המועילה לאדם צריך האדם לצייר בדעתו ולהרגיש את 

ציאת עצה טובה העצות המועילות לו, כאשר יתבונן באמת וירגיש צורך אמתי במ
לכל אתגר העומד בפניו, מוחו ימציא לו כבר עצה טובה ונכונה, יצירתיות והגדלת 

ין העומד בפני האדם. יש בו כוחות נפלאים ויש בו את כל העצות יהמחשבה היא הענ
הנצרכות לו, כאשר יידע את המהלך, וכאשר יצעד במשעול הכרמים שכבר נטענו 

שאר הדברים שאף לא הובאו כאן בקונטרס שלא  הוא כבר ימצא עצות נכונות לכל
 מתיימר לפתור את כל הבעיות.

והושעת את ' -במוח היצירתי והמיוחד עבורך שקיבלת משמיא  - 'לך בכוחך זה'
כזכור  -כי 'המחנך הוא אתה בעצמך'  -זה הכוונה לאתה בעצמך  'ישראל'ו - 'ישראל

יעה ואת הזהירויות הנדרשות המראה את כיוון הנסלכולנו, והספר הוא רק תמרור 
  לנסיעה בטוחה.

* 
ליצירתיות, כשהוא מדגיש שאין  הולשם המחשת היצירתיות 'מנדב' לנו רבנו דוגמ

רעיון יצירתי זה מתאים להנהגה יום יומית, כי היא עלולה להזיק אולם כרעיון 
 לשימוש לפרקים זהו רעיון מעולה.

באופן שהוא יודע בברור שה'שעון אדם המבקש להשכים בשעה מסוימת בבוקר, 
מעורר' יעורר את כל השכונה חוץ מאת עצמו, צריך למצוא לעצמו רעיון שיועיל לו 

 אכן למצוא את עצמו מחוץ למיטה בשעה היעודה.
הרעיון היצירתי הוא, שהלילה ישנה את תנוחת השכיבה על מיטתו. משינה על אורך 

המיטה, אזי את רגליו יניח רוחב ך יותר משכב על רוחבה... ומכיון שגופו ארוהמיטה י
סא, וכך בתנוחה לא נוחה זו ישן את שעות השינה שהקציב יבמקרה זה על גבי כ

תה יעבורו, ואז כשהשעון יעוררו אין שום אפשרות שהוא לא יתעורר כי שנתו לא הי
סא מתחת רגליו ומצא מפיג יעמוקה כל כך, וגם באותו רגע של צלצול ידחוף את הכ

 על הרצפה ומתעורר משנתו כפי שביקש.אחת 
 הערובה להצלחה. -יצירתיות וחשיבה מקורית  -כפי שאמרנו 

  

 

 בן מלך
כי איתא ב'בית אהרן', ש'היצה"ר הכי גדול הוא 

 כששוכח האיש ישראל שהוא בן מלך' ...
לשון של אש להבת שלהבת יוצאת ומכרזת, יוצאת 

הגדול ביותר הוא  וזועקת. אתה מחשב כי היצה"ר
בנושא מסויים שאתה מתמודד אתו. אתה מהרהר 
ללא הפוגות היכן היא האחיזה הגדולה של היצר אצלך 
ואתה תולה את זה בכל מיני פרטים במהלך העבודה 
האישית שלך מול בורא עולם על כל התמורות, 

 העליות והירידות שאתה חווה יום יום. 
צוצרות התרועה בא רבנו וחוגר כלי מלחמה בידו, ובח

אשר בידו תוקע ומתריע ותובע בכל עוז, הדברים הללו 
לא פרט זה או אחר בחייך הרוחניים בטעות יסודם. 

אלא דע הם המפריעים הגדולים שלך. כלל כלל לא. 
ושים לבך שוב  'היצר הרע הכי גדול הוא'לך בני כי 

היצר הרע הכי גדול  -לביטוי הכוללני הכי חזק שיש 
תסמרנה  - ח האיש שהוא בן מלך'כששוכ -הוא 

 שערות ראש.
ולכאורה הוא באמת מתמיה, אנו בשכלנו המצומצם 
יכולים להבין שהרגשת ה'בן מלך' חשובה ומועילה, 
ברור שתחושת החשיבות נותנת כח ותעצומות נפש 

עדרה זהו היצר הרע הכי לומר שבהאבל לעבודה, 
 גדול? ממש מפתיע לכאורה.

 זהב לבאר לנו את הנקודה:ממשיך רבינו בלשונו ה
ולכן צריך האיש ישראל לדעת ולזכור תמיד כי הוא 
איש מרומם. יש לפעמים שגם הנבזה שכל עבודתו 
ברפש וטיט מגהץ ורוחץ את עצמו, אבל זה לו למעלה 
ועילוי. הוא תמיד שפל ונבזה והסחי והמיאוס הם לו 
בעצם, רק עתה רוצה להתייפות והניקיון אצלו רק 

שא"כ אציל בן מלך, הניקיון אצלו בעצם, במקרה. מ
הלכלוך אצלו במקרה. והוא מנקה את  –ואם נתלכלך 

עצמו לא מפני שרוצה לעלות למעלה גדולה ממנו 
ולהתייפות, אלא מפני שהוא באמת תמיד בניקיון 

 ובטהרה.
שהוא מגיע כל בר דעת יכול להבחין היטב בעת 

'נקי אם המקום הוא להתארח בדירה שפינו לכבודו, 
, הוא שולט במקום כל הזמן, וכל לכלוך שנוצר בעצם'

שם בדרך הטבע כמקום שמתגוררים שם בני אדם, 
הניקיון הוא אורח שאו  מיד מנוקה ומסודר כלא היה,

 נדיר במקום כמו האורח שבא לבקר בה...
בן מלך הוא 'נקי בעצם' לעומת עובד התברואה 

ה הבדל שקורה שגם הוא נקי אבל יחי הבדל הגדול. ז
והיתר אין צריך  -בין מי שמרגיש בן מלך ובין מי שלא 

 הסבר נוסף וממשיך רבינו בלשונו הטהור:
יכיות בקרבו, כן בענין עבודה, ואם מרגיש לפעמים נמ

עצם רע הוא, רק כנ"ל, אל יפול ליבו בקרבו לאמור ש
אני עצם זך, בן מלך מלכו של עולם, של מי שהוא 

נתלכלכתי עתה בעולם  טהור ומשרתיו טהורים, אך
  שאני שרוי בו'.

העיקר שלא לעשות הפסק בין  -מסיים רבינו  -'לכן 
הם כל השבועות לכל השנה. 'מי יתן והיה לבבם זה ל

ואיך אין מפסיקים, הימים', דייקא 'בלבבם זה', ... 
ראשית כל, אל ימשך ח"ו לדבר עבירה ולא לדברים 

נמיכות  המביאים לדבר עבירה ח"ו, ואל ישעה בכל
 ושטותים, אף שאינם עבירה.

 )דרך המלך שבועות ליל ב' תרפ"ט(    - - -וכן יהי רצון 
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