
בגליון הקודם הבאנו את המשל אותו כתב רבינו 
בענין הכל כך מטעה את האדם הממוצע, שבטוח 
שכדי לחשוב מחשבה צריך לצרף אליה ציור של 
דבר גשמי, וכתבנו כי הוא דומה לאותו עני שחלם 
שנהיה מלך, והצטער מאוד, כי מעתה הוא יצטרך 
נדבות להאכיל גם את  יותר בקיבוץ  לעבוד קשה 
העבדים שלו... כלו’, הוא נשאר בראיה מצומצמת 

על המושג הרחב בהרבה.
באותו  המחשבה  את  למקד  אנו  מבקשים  הפעם 
נכון,  איננו  כי הדבר  בהוכחה מציאותית  אך  נושא 
מחשבה  בין  קשר  אין  מציאותית  כי  הדבר  וברור 

וציור לבין חפץ גשמי ומוחשי. 
הבה נתבונן, כשאנו רוצים לראות בעינים גשמיות 
לחילופין  או  קומות,  עשר  גבוה  בית  ומוחשיות 
אנחנו רוצים לראות למרחק רב בן קילומטר, אנו 
צריכים באמת להביט על בנין גבוה בן עשר קומות, 
של  במרחק  מסוימת  נקודה  לעבר  להביט  או 

קילומטר. הדבר המוחשי צריך להיות לנגד עיננו. 
אם יהיה מולנו בנין של שני קומות בלבד, לא נצליח 
כשאנו  גם  כמובן,  וכמו”כ  קומות,  עשר  לראות 
אנחנו  אם  הקילומטר,  בן  האופק  לעבר  מביטים 
במציאות  כי  אופן,  בשום  נצליח  לא  החדר,  בתוך 

אין מרחק של קילומטר מול עינינו.
של  בנין  לדמיין  רוצים  כשאנחנו  זאת,  לעומת 
עשרות קומות, או לדמיין ראייה למרחק של מאות 
קילומטרים, איננו זקוקים להם שיהיו ממש לנגד 
איש,  של  ידו  ככף  הכל  בסך  הגדול  מוחנו  עינינו, 
אין  ומרחבים  ענק  מגדלי  במחשבתו  לצייר  יכול 
ואין  וחשוך  סופיים גם כשהוא נמצא בחדר סגור 

לפני עיניו שום דבר מציאותי.
כי  היא,  זה  ענין  הרחבת  מתוך  העולה  המסקנא 
והולך  ומתברר  מציאותית,  איננה  היא  המחשבה 
להפריד  מסוגלים  כן  באמת  אנחנו  כי  ויותר  יותר 
בתודעתנו.  בטעות  לזה  זה  שנדבקו  הדבקים  את 
מחשבה  ומוגבל,  מציאותי  דבר  הוא  גשמי  דבר 
לבוש  לשום  קשורה  ולא  ערטילאי  דבר  הינה 

בהכרח. 

ומי שמתאפק מאיזה דבר הרשות לפעמים אם לא תזיק לו מניעת הדבר לבריאותו, אף שאינו תאוה, אז אם כונתו לשם שמים
כי חושב הוא בליבו מה אעשה לשם ה‘ ... מעשה טוב עשה, לשם ה‘ הוציא וביטל חלק גופו.

)דרך המלך ויחי תרצ“א(

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה )א א(
‘שמות בני ישראל’, שירדו למצרים ולא אמר  ונראה לבאר את לשון הפסוק שציין את 

בפשיטות ‘ואלה בני ישראל הבאים’. 
על  ומתענג  התורה  פרשיות  על  דבריו  את  לומד  הוא  קדוש.  בספר  ולומד  יהודי  יושב 
אמריו הטהורות, ולפתע פתאום הוא מגיע לשורה אחת מתוך השורות, שורה שהרבה 
אנשים כבר עברו עליה פעמים רבות, אבל משום מה, שורה זאת תופסת אותו בציצית 
נפשו ומטלטלת אותו טלטלה עזה, הוא חוזר עליה שוב ושוב ומקבל ממנה התעוררות 

עצומה לעבודתו ית’.
מה לה לשורה זו שתעורר יותר משאר שורות ומדוע אותו היא עוררה כל כך ואת אחרים 

לא. 

נקדים את מאמרו של המגיד הקדוש מקאזניץ זיע”א במשנה )אבות ב א( ‘דע מה למעלה 
ממך עין רואה ואוזן שומעת וככל מעשיך בספר נכתבים’. ומבאר כך, ישנה דרך לדעת 
מה למעלה ממך, מה רוצה הבורא ית’ ממך, בתחילה בבית ראשון היתה הדרך לדעת ע”י 
‘עין רואה’, הנבואה שקיבל הנביא מן השמים, לאחר מכן ירדנו במדרגה בבית שני, והיה 
המסר עובר דרך ‘אוזן שומעת’, הבת קול שיצא מן השמים והשמיעה את קולה לארץ, 
וכשירדנו עוד יותר במדרגה הגענו למצב של ‘וכל מעשיך בספר נכתבים’, בלימוד בספר 

אפשר לקבל את אשר דורש ה’ מעמך. עכדה”ק.
ואנו ננסה להעמיק בדבר ולהמשיך את המהלך. הירידה הגדולה של הגילוי היא אמנם 
לגילוי הם לא נשתנו.  ובאופן העברת הדברים, אולם התנאים הנדרשים  בצורת הגילוי 

וננסה לפרוט את הדברים שיהיו מתקבלים על הלב.
גנוזה בעומקן של הדברים, בחי’  ונשמתו  ספר קדוש שחיבר צדיק קדוש הרי עצמותו 
‘אנא נפשי כתבית יהבית’ וכל פיסקא ומאמר מכוון כנגד חלק אחר ממהותו ועצמותו, 
דהיינו  לפניו האותיות,  ומאירות  לו השורה  זוכה הרי שבעסקו בספר מאירה  הוא  ואם 

הצדיק הקדוש שחיברו מתגלה לו.
אמנם, בכדי לזכות לכך צריך להיות באותה בחי’ של הכהן גדול בעת קבלת התשובה 
באורים ותומים. וכדאי’ בחז”ל השואל באורים ותומים היה צריך להיות בעל רוח הקודש, 
כלו’, בעל נשמה קדושה ונפש גלויה בדבקות לבורא ית”ש, לולא זאת היה יכול לשאול 
שמותיהם  דרך  אותה  מקבל  היה  תשובה  מקבל  וכשהיה  מקבל,  היה  לא  מענה  אבל 
בשמותיהם  הנמצאת  בעצמותם  הקדושים  הצדיקים  כלו’  י-ה,  שבטי  של  הקדושים 

האירה להם.
בדיוק באותה בחי’ בזעיר אנפין הוא גם העסק בתורה או בספרן של צדיקים, הלומד צריך 
ללמוד בנפש גלויה ובהתעוררות הלב, לדבק עצמו כמה שיותר לדעת עליון ולקדושת 
נשמתו ואז יכול לזכות בס”ד להארה הנזכרת שהאותיות יאירו לו את הדרך ילכו בה ואת 

המעשה אשר יעשה.
גלות מצרים.  הנוראה של  ישראל, עמדו בעת הזאת לפני מצב של תחילת הגלות  בני 
ונורא שילווה אותם בדרכם הקשה והנוראה, אזי הם קיבלו  הם היו צריכים לכח עצום 
את האור העצום והנורא של שמות השבטים בעצמם, אותם שמות הקדושים שהאירו 

באורים ותומים בעצמם.
מצרימה  באו  המה  דייקא  השבטים  שמות  מצרימה’,  הבאים  ישראל  בני  שמות  ‘ואלה 
ללוות את העם הנרדף והנדכא. ואף בזמן הזה, ‘את יעקב’, גם במדרגה הנמוכה התורה 
הקדושה והספרים הקדושים שהצדיקים בעצמם גנוזים בהם, ‘איש וביתו באו’ אם מביא 
את נשמתו וגילוי נפשו אל הלימוד והיגיעה בתורה אזי הוא זוכה גם עתה לגילוי העצום 
שיזכה על ידי התורה הקדושה ולהיגאל מן הגלות בימי השובבי”ם הקדושים ברחמים 

רבים. 

ראיה מחשבתית רחבה

)בני מחשבה טובה אות ה’( )דרך המלך תרפ”ט(



חיונית  הינה  ה’  בעבודת  המתמדת  התנועה 
לכל מי שאינו חפץ ליפול לבור שחת. 

עבודת ה’ איננה כדבר אשר הוא רק כתוספת 

חשובה לאדם, באופן שאם אכן רצונו להגיע 

לפסגות ברור לו שהוא צריך הוא לעמול על 

ברצונו  זה,  חייב את  לא  הוא ממש  כך, אבל 

על  עמל  הוא  ברצונו  שילח,  וברצונו  אוחז 

וברצונו  ה’,  וקרבת  גבוהות  לדרגות  עליה 

הוא נח מנוחה מעבודה, מנוחה שלמה שהוא 

רוצה בה עד שיחליט להמשיך להעפיל.

האהבה והיראה של האדם היא כח מציאותי 

שצריך לבא לידי ביטוי. האהבה והיראה אינן 

כח סתמי שמונח בליבו מוכן לעת מצא, ורק 

פועלות,  הן  בהפעלתן  מעוניין  יהא  כשהוא 

האהבה והיראה הן חלק מנפשו ונשמתו, והן 

מחפשות לעצמן מקום להתבטאות. 

האהבה רוצה לצאת ולאהוב את הבורא ית”ש 

לירא  מבקשת  היא  אף  היראה  תורתו,  ואת 

רצונו,  על  מלעבור  ולהשמר  ית”ש  מהבורא 

אבל כשהאדם איננו מפעיל אותן והוא חי את 

חייו ללא שימוש מתמיד בהן הרי הוא משאיר 

אותן ערטילאיות וריקניות מפעולה, ואז קורה 

עימם מה שקורה לנשמות ערטילאיות.

הנשמות הערטילאיות הינן נשמות ללא גוף, 

מקום  ללא  בעולם  מסתובבות  אלו  נשמות 

ציה  למקום  נתפסות  הן  כך  ומשום  מנוחה, 

וצלמות, למקום הקליפות הקשות התופסות 

ומורידות  מערותיהן,  אל  נשמות  אותן  את 

אותן אל שפלות גדולה וקשה.

נופלות  קדושה  של  גוף  ללא  ויראה  אהבה 

לב  שימת  וללא  וטרח  עמל  ללא  ממילא, 

למקומות  פתאום  לפתע  ממש  מיוחדת, 

שאינן רצויים ח”ו.

כשם  לבבנו,  אל  ניקח  זה  חשוב  יסוד  ולכן 

 - מצוה  כאילו עשה  עבירה  עבר  ולא  שישב 

כך יש לומר גם להפך - ישב ולא עשה מצוה 

כאילו עבר עבירה.
להתקדם  והצורך  העמל  אמרנו,  אשר  הוא 

חיוני למי שאינו חפץ  דבר  הינה  ה’  בעבודת 

ליפול לבאר שחת. 

שבוע קשה נוסף עבר על יוחנן כשהוא מתייסר במחשבה הטורדת את מנוחתו 
כבר חודשים מספר ‘את מי אני מעניין בכלל למעלה בשמים’ ואם כן ‘למה 

להתאמץ בכלל’.

פעם  בכל  יוחנן.  של  מגוריו  למקום  הסמוכה  בגינה  צומח  הדור  שושנים  גן 
שהוא עובר שם, הוא נוהג להיעצר לדקות מספר ולשאוף מלא העין והריאות 
נותנות לו את הכח להירגע  מהבריאה המופלאה הצומחת בגינה, דקות אלו 
מעמל היום המאתגר כל כך בין כתלי הישיבה, הלחץ החברתי, והתחרות בין 
הקסום  הגן  למראה  כאן  מתפוגגת  היום  כל  במשך  המאתגרת  התלמידים 

המפעים אותו כל יום מחדש.
באחד הימים הוא חלף על פני הגינה יחד עם חברו לספסל הלימודים, בחור 
בעל כושר ניתוח וסברא, המחפש בכל דבר את ה’חקירה’ ואת שני הצדדים, 
וכמובן את ההוכחה הניצחת לאחד מן הצדדים. הם חולפים על פני הפרחים 
אותו  המקום  את  היופי שבבריאה,  את  לו  מראה  יוחנן  ביופיים,  המרשימים 
הוא אוהב לפקוד בכל יום, אולם מוחו ה’חוקר’ של החבר לא נתן לו ליהנות מן 
היופי וההדר של הגן, כי המוח כבר התחיל לעבוד וה’חקירה’ הבאה התעוררה.
מאוד  חקירה  פעם  שמעתי  בהתלהבות,  אליו  פונה  הוא  יוחנן’  שומע  ‘אתה 
ויש לחקור, האם  ריח,  בו  מעניינת על השושנה, השונה היא הרי צמח שיש 
השושנה היא פרח רגיל, אפילו קוץ ללא הוד וללא הדר, אלא שהוסיפו לה 

צבע וריח, או היא פרח שבעצם מהותה היא צבועה ובעלת ריח נעים. 
יוחנן נדהם מעצם השאלה, שנים שהוא כבר עובר כאן ואף פעם הוא לא חשב 

על זה, אבל מהי התשובה?
יוחנן מחייך ואומר: אתה מתפעל מידי מהר מהחקירות שלי... ב’חקירה’ צריך 
כי  כלל,  צדדים  שני  כאן  אין  הרי  כאן  ומובנים,  הגיוניים  יהיו  הצדדים  ששני 
המציאות ברורה - הרי אין אף אחד שמוסיף באמצע הלילה שום חומר נוסף 
לשושנים, אין גמדים זעירים שבאים בהיחבא למקום הגידול ושופכים חומר 
ריחני לתוך הפרח, מדובר אם כן בפרח שבעצם מהותו הינו שונה מן הפרח 

הפשוט נטול הריח והמראה הנאה.
תשובה יפה ופשוטה כל כך, איך לא חשבתי על זה לבד - מהרהר יוחנן, אבל 
‘מי צריך  ועולה במוחו המחשבה הטורדנית ומכה בו שוב:  תוך כדי כך צפה 
במוחו  מתערבבות  המחשבות  ושני  בשמים’,  אותך  מחשיב  מי  בכלל,  אותך 

ומעוררות בו מחשבה עניינת במיוחד. 
מן  קדושה  נשמה  ניתנה  ולישראל  ‘ישראל’,  מכונה  אני  הרי  יהודי,  אני  הרי 
לעורר  יוחנן  תור  ועכשיו  ולשון,  אומה  לכל  כמוהו  שאין  עליון  כח  השמים, 
מיוחדת  יצירה  הוא  שמא  או  נשמה,  עם  גוי  הוא  ה’ישראל’  משלו,  ‘חקירה’ 
שיצר השי”ת, גוף קדוש שבלול מנשמה קדושה, יצירה חביבה לפני השי”ת, 

ובי בחר להיות מאלו המיוחדים.
אתה בחרתנו מכל   - ואז הכתה בו ההכרה בעוצמה והחיוך התפשט על פניו 
העמים, אהבת אותנו, ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות - - - אותי ודוקא 
מתעניין  הוא  ובוודאי  בי  חפץ  הוא  ודאי  והחשוב,  הרם  לתפקיד  בחרו  אותי 
בי ובמצבי, הוא עומד ומצפה שאגביה את עצמי אליו והוא יתקרב אלי, וכל 
בני  אנחנו  ומריחה  חביבה  שושנה  מקום.  לה  אין  מטרידה  אחרת  מחשבה 
ישראל לפניו אין כמו ערוגה של שושנים מרגיעה ומהנה, והפעם במשמעות 

כפולה ומכופלת.
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העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה ולהערות והארות

את מי אני מעניין בכלל )2(
ישב לא עשה מצוהפרק ט”ו

)צו וזירוז יא(


