
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 על כל המעשים ומרוממתו

רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל 

 )אבות פרק ו'(  וכו' העולם כלו כדאי הוא לו. נקרא רע

וכו' קצת לא מבוררת לכאורה. אם זוכה לדברים הרבה, יפרט  'ולא עוד, אלא'הלשון 

 התנא אלו דברים הרבה, 'כל העולם כדאי הוא לו', 'נקרא רע' וכו'. 

בעל אוזן שומעת יבין ממשמעות הלשון הלזו, כי יש כאן שתי מהלכים בזכיית בעל 

אי הוא הלומד תורה לשמה. האחת, 'זוכה לדברים הרבה', והשניה, 'כל העולם כולו כד

 לו', והפרוט, רע, אהוב וכו'.

* 

היתכן לכנות את היצור שקראו  -'והנה טוב מאוד', זה יצר הרע'. רבים ראו וכן תמהו 

הקב"ה 'רע' בכינוי של 'טוב מאוד'. והביאור הוא, אין לך טוב יותר מהטוב שיוצא מתוך 

 הניגוד.

ה תשצוף בעוצמה חזקה הנהר שמימיו זורמים בשצף, אם נניח אבן גדולה בתוכו, הזרימ

יותר, כמו טרוניה בפיה, מה לך כי הפרעתני במהלכי, אני אראה למפריע כי אני חזקה 

 יותר.

העוסק בסוגיה ולומד לבדו. הוא מבין את הנלמד וממשיך הלאה. כל צורב יודע, כי 

כאשר הוא ילמד את אותה סוגיא עם חברותא, אין ערוך ללימוד הזה מול הלימוד לבד. 

תיב והוא מפרק, הוא סותר והוא בונה. מן הצד נראה המקום כזירת קרב, הסברא הוא מו

שעלתה כאן אך לפני רגעים ספורים נהרסה עד דק, ומנגד, עלתה ניצה סברא חדשה 

 עד שהבשילו אשכלותיה ועלתה במלא הדרה לפני הלומדים. 

מוציא את כל נמשיך בדוגמא נוספת, המחשבות הזרות בתפילה. זה נורא, זה מעייף, זה 

כוחות הנפש מן המתפלל ומבקש לעבר עוד שמו"ע במינימום מחשבות זרות. זה קשה 

ולא פשוט, אך כאשר הוא הצליח לדחות את המחשבות הזרות ע"י המאמץ הבלתי 

פשוט של הכוונה הנכונה והפעלת הרגש הנכון, אין קץ להנאתו ואין גבול לשמחתו. הרי 

 המנגד הוא לא פחות מ'טוב מאוד'

* 

הלימוד בפשטות, אף אם הוא לשמה הרי הוא לימוד בגדרי העולם, אין מנגד לו ולכן גם 

ההשגות הן מוגבלות. ההשגות הגבוהות ביותר של לימוד כזה יכולות להגיע עד מצב 

זה  -שהחידושים והאורות שכבר נתגלו עד היום יגיעו לקניינו. 'זוכה לדברים הרבה' 

 מעבר למה שכבר התגלה.ההגדרה. הרבה דברים אולם לא 

אולם, הלומד בדרגה עליונה יותר, הדרגה של מאמץ עם מנגדים רבים, אם מנגדים 

עצמיים ואישיים, שמתגבר על כל מניעה והפרעה, או שלומד עם האויב שיהפך לאוהב, 

הרי שהוא במדרגה שמחוץ לגדרי העולם. הוא מגיע לשורש ראשית הרצון, שורש 

שעלו במחשבה' הוא מכונה כאחד ש'כל העולם כולו כדאי התורה הק' שהוא 'ישראל 

הוא לו' כי הוא מעל העולם, הוא מעל לכל גדר של צמצום כביכול, המנגד העלה אותו 

 . ומרוממתו מכל המעשים'למעלות שאין לנו כלים כלל לתאר 'רע, אהוב, ... 

 

 

 מחשבה עניה
לו דרך לפרנס את  עני מרוד היה בעריל. לא היתה

ביתו וצאצאיו המשוועים לפת לחם אלא על ידי 

'מלאכת כפיים' קשה, דהיינו פשיטת היד לקבץ 

נדבות פרוטה לפרוטה שלא הצטרפה מעולם 

לחשבון גדול. כך ארכו הימים והשנים, ובעריל 

מתרגל במלאכה זו, ויודע כי מכאן לחמו ומימו 

היה רואה פישתו וצמרו, והיה ליבו טוב עליו כאשר 

כי הצליח גם היום להשיג את הפרוטות הנדרשות 

לו לקנות לחם לפי הטף, למרות שעלתה לו ביגיעה 

 גדולה ורבה.

בוקר אחד השכים שטוף זיעה ותפעם רוחו. הוא 

מיהר לעשות 'הטבת חלום' לאחר תפילת שחרית 

 להטיב את החלום הנורא אשר חזה בליל אמש. 

הוא מספר  -שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי 

לידידיו בקול רועד. חלמתי והנה אני נעשה מלך על 

כל הארץ שלנו, אני מולך על כל תושבי המדינה ואף 

על הצבא החזק והמשוכלל העומד לרשותי, אני 

מחליט את ההחלטות כבדות המשקל בכל תחום 

וענין המתעורר במדינה, והכל מובא לפתחי ומצפה 

 צא פי. ואיקץ והנה חלום.למו

 והוא מסביר מדוע החלום הזה נורא כל כך.

'הרי יודעים אתם את קושי הפרנסה אשר מוטלת 

על כתפי, כמה קשה אני מסבב על הפתחים וסובל 

ביזיונות גדולים כל כך, עד שאני מצליח להאכיל 

את עשרת נפשות ביתי הסמוכים על שולחני. ועתה 

הכיצד אצליח לגייס אם אהיה מלך על כל הארץ, 

כל כך הרבה כסף למאות אנשי הבית ואלפי אנשי 

החיל, והרי שנים רבות שאסבב על הפתחים לא 

יספיקו לגייס את המעות להאכילם אפילו לחם 

 קיבר ומים לחץ'...

כך נראית מחשבת האדם אשר ממשיכה לחשוב 

מחשבות גשמיות עניות בעת שהיא כבר נמצאת 

 ודה רוחנית טהורה.בעושר הגדול והעצום בעב

הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר 'וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים'. משמע הגמרא אומרת )מגילה כג( כל 
הטוב הוא כטעם  'הוי"ה טעמו וראו כי טוב'. ומה הוא הטוב, שלומד בדעת ובשכל מ"מ הטוב שבתורה נתגלה  בעיקר בנגינה ףשא

 (פנחס)דרך המלך                                                                                                        .אפשר למסור לחברו רק כל אחד טועמו ומרגישו שאי

 



 

 

 פרק מ"ב 

 'נשמה טובה'

במסגרת הדיון על ה'ביטחון העצמי' סקרנו מספר הביטים על הנושא, הבאנו את 
הבסיס לרצון לבטוח בעצמו ואף את ההבנה מדוע יתכן שהאדם מתבגר ללא 
ביטחון בעצמו. הפעם נתמקד שוב במציאות המוכרת בין בני האדם ובפרט בין 

 קבוצות תלמידים. 
. הוא לא מזיק לאיש ואף איננו מידי פעם צץ לו תלמיד המוגדר כ'נשמה טובה'

מעיז להתווכח עם זולתו, מה שאומרים לו הוא עושה ומה שמבקשים ממנו הוא 
מבצע, בדרך כלל הוא יהיה זה שמגיש לשולחן במסיבות הנערכות מעת לעת, 

יש הרבה 'מארגנים' המסיבה, כי לפניה  אחריוהוא כמובן יסדר את השולחנות 
אנחנו יכולים להיות גאים ומאוד שמחים  שנעלמים אחרי שכבו הזרקורים.

בתלמיד שכזה, ואנחנו גם יכולים להיות מאוד שמחים עם בן שכזה, וזה באמת 
מאוד משמח, אך צריך לשים לב ולעקוב בעין מיוחדת על תלמיד ובן עם תכונה 

 שכזו.
מבקש ממנו ראובן, והוא לא מעיז להתנגד. הוא לא רוצה,  –'לך תקנה לי חטיף' 

מעונין, הוא גם מרגיש מנוצל ומבויש, יש לו בדיוק אותו זמן ואותו רשות  הוא לא
לצאת מן המבנה של הישיבה כמו שיש לראובן, אבל אם אפשר לנצל אותו ובסוף 
הוא גם יעשה, למה לא לנצל אותו. ראובן ה'מנצל' מפעיל את כל כושר השכנוע 

ל' לבצע את בדברי נעימת נוטפות נופת צופים בכדי להכריח את ה'מנוצ
השליחות, וכשזה לא מסתדר בנעימות זה עובר ללחצים ואיומים בהרחקה 

 מה'חברה' שמיודענו המנוצל כל כך משווע להיות חלק ממנה.
לא פעם תלמיד שכזה ישתדל לכסות על חולשה זו וירגיש את עצמו 'צדיק' 

עושה ו'עניו', ויחיה עם הרגשה זו כביכול להצדיק את מעשיו, הוא ירגיש שהוא 
טובה לאנושות בכך שהוא מושיט יד לכל מאן דבעי, ומכיון שהוא מקור הטוב 
והעדינות שבעולם, לכן הוא אומר 'כן' לכל גחמה ולכל בקשה הגיונית או פחות 

 הגיונית.
על תלמיד כזה המלצנו בעבר את הפסוק 'ואני תפילתי', תפילותיו צריכות 

לעין, שיידע ויבין את המוטל  להתמקד בעיקר על ה'אני' שלו שיתגלה ויתראה
מגדיר ומדגיש רבינו ב'חובת התלמידים', הוא צריך  -'דעת עצמית חסרה לו' עליו, 

לקבל הדרכה נכונה וחיזוק רב מאת הסובבים אותו להדריכו לקבל חוזק ועוצם 
לדעת להכיר כי הזכות המלאה היא עבורו להחליט אם להענות לבקשות שונות 

להיות די חזק בדעתו וללמוד לסרב מדי פעם בצורה יזומה ומשונות ממינים אלו, 
ובדרך כבוד בכדי לקנות לעצמו את ה'ישות הנכונה' ואת ה'דעת העצמית' 
הנצרכת לכל אדם, ולהבינו בינה כי בעת שהוא עומד על דעתו ולא נכנע לפני כל 

 .ותנותוחד איננו פוגם במידת צדקותו וענוא
רוח לבורא ית"ש במה שהוא נכנע לבני אדם  נסביר לו בנעימות כי אין כל נחת

הכנעה מוחלטת, בחי' 'עבדים לעבדים'... ובכך, כשיבין שאדרבה הנח"ר לבורא 
היא בזה שיש לו דעה עצמית וברורה מה שנכון עבורו לעשות ומה שלא, הרי שאז 

 ינצל ממידה קשה זו של חוסר דעה עצמית.  
, ונציל אותו מפני חששות נסיר ממנו את החששות מפני ריחוק מן החברה

ואיומים שונים בהבנה הברורה כי אדרבה, בכך שהוא יעמוד על דעתו ולא יהא 
למרמס בפני כל אחד הרי שדוקא זה יעמוד לו להיות גבר בגוברין אהוב וחביב על 
חבריו, וככל שימשיך בדרך זו שהולך בה עכשיו דוקא זה ימשיך את היחס המזלזל 

 בו לאורך ימים. 
 - - -והיית לאיש  וחזקת

 

 
 

  באור פניך

נמשיך לכתוב את הרהורי סעודה שלישית 

 שהעלה רבנו ב'צו וזירוז'. 

הרגשת הלב משיכה להתגבר בכאב עמוק על 

השבוע  ךשלנו במש לכאורההמצב האמתי 

כולו, ועתה בחושך שמאיר בכל העולמות הננו 

מצליחים לראות את המצ בבהירות כל כך 

גדולה עד שמי שמצליח באמת להגיע לזה הרי 

 נמס ליבו בקרבו ואינו מוצא לעצמו מקום.

אולם, הרי אנו יודעים שגם אם המצב נראה 

באמת כל כך גרוע אין לנו אלא אבינו שאוהב 

הוא משתוקק לדיבורנו  אותנו עד למאוד והרי

והרי הוא מסתכל מבעד לחושך העמוק, 'ישת 

ושואל מתי נשוב חושך סתרו' על מצבנו 

ונתקרב זה אל זה, מתי נשוב ונרגיש זה את 

אהבתו של זה, כי מצידו יתברך ההבדל לא 

התחיל כלל כל ההבדל נעשה רק מצידנו מכח 

מעשנו ומחשבותנו, ועתה מוטל עלנו להכיר כי 

באמת ההבדל לא מציאותי, ואם רק נעשה את 

המוטל עלנו, להסב פנו אליו יתברך וליפול 

כביכול ולומר לו אבי אתה אחזתיך  לזרועותיו

ואל ארפה, ו'גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא 

רע כי אתה עימדי, והוא כופל ושונה לא מצליח 

להרפות מן המילים הבוערות והמחזקות כל כך 

 'כי אתה עימדי'.

'ליבי אחריך יהמה ושמך נעים לי להזכיר, חית 

ליבי ומאור עיני הוא לקראך אבי. ואף אם 

נפשי ומלאה רפש וטיט נגד טוהר חשכה 

קדושתך האם לא תחיש לקרבני. האם לא 

יתחלל שמך וכבודך אם מן האופל וצלמות, עיך, 

קריאת אבי מלכי ירעש. 'גם כי אלך בגיא 

 צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי'.

כשמביאים את הנרות מוצא אני את עצמי ו

יה נחוץ וטוב, גם שברון הלב לאיש אחר, הכל ה

שמתחלילה גם השמחה שאחריה טהרה 

 וכביסה אחת היתה.

 )עפ"י צו וזירוז כו(

 

 נדבת

 שליט"א שמואל חיים הרשקוביץהרה"ח 

 לרגל השמחות בקרב צאצאיו למזל טוב

טוב וחסד ושמחות עד בלי לראות אך  יזכו

 לאורך ימים ושנים טובות ונםדי במע

 י"רכא


