
הוא  התממש.  הגדול  החלום  קרה.  זה  אחד  יום 
פרסומת  בעלון  קרא  עליו  היקר  הרכב  את  רכש 
זה  על  לחשוב  הפסיק  לא  הוא  ומאז  מזמן,  כבר 
היה  לא  רכב. מה  כזה  לרכוש לעצמו  חייב  שהוא 
ביותר  ברכב הזה, חוץ מכל השכלולים החדישים 
הוא גם היה רכב אמתי שנוסע על ארבע גלגלים 
ביום  רבים  קילומטרים  לגמוע  ומסוגל  משובחים 

בלי שהמנוע ירגיש בכך כלל.
לאושרו לא היה גבול. הוא קיבל את הרכב מאת 
בחניה  אותה  החנו  הם  אותו,  לו  שמכרה  ַהֶחְבָרה 
הצמודה לביתו ומסרו לו את המפתחות. הם הראו 
בכל  לפרוטרוט  אותו  הדריכו  החידושים,  את  לו 
האפשרויות של הכפתורים הזעירים ונסעו לדרכם.
וחודשיים  שבועיים  ואף  יומיים  עברו  יום  עבר 
פעם  אף  הגיעו.  כביום  במקומו  נשאר  והרכב 
אחת לא נסעו בו. עם הזמן הצטבר אבק עבה על 
גופו,  על  טיפסו  שוטים  עשבים  ושלדו,  חלונותיו 
והיקר.  החדיש  המנוע  את  עטפה  קשה  וחלודה 
לצאת  החליט  והברנש  מספר,  שנים  עוד  עברו 
לנסיעת מבחן ראשונה. ה’שלט’ כבר לא עבד, הוא 
היה צריך לתחוב מפתח בחור שהיה מלא בחלודה 
קולות,  בקולי  וזעק  קרטע  המנוע  נפתח,  ובקושי 

אך להניע אותו הוא לא הצליח.
ספור  אין  בו  שיש  ומשוכלל  יקר  רכב  נראה  כך 
שנים  ממקומו  אותו  מזיזים  כשלא  אפשרויות 
רבות, ובדיוק כך נראה גם המח וכח המחשבה שלנו 

אם לא מזיזים אותם שנים רבות. 
לשער  ניתנות  ובלתי  נדלות  בלתי  אפשרויות  כי 
והתלהבות, מחשבה  ישנן במוח שלנו. התרגשות 
חזקה ומבוססת בעוצמה שיוכל האדם להשתמש 
בהן בכל עת שירצה, לא באות מאליהן לידי ביטוי 
אחרי  פוסקת,  ובלתי  רצופה  ‘נסיעה’  אחרי  אלא 
להן  לב  שימת  תוך  הפסק  ללא  ושימוש  טיפוח 
גם בחיי היום יום, כי השימוש התמידי הוא חשוב 
לגרוטאה  שלנו  החשבה  את  להפוך  שלא  מאוד 

יקרה.

כי באדם מעוררת החיות את השמחה, והשמחה מעוררת את החיות, ולא את החיות אשר לצורך האדם בלבד, אלא החיות אשר 
היא יותר מצרכו. הילד הוא בשמחה מפני שיש בו חיות יותר מכפי צורך קיומו, והזקן שחיותו מצומצמת רק כפי צרכיו

חסרה לו שמחת הילד.

)בני מחשבה טובה סוף אות ט’( )דרך המלך תצוה - פורים תר”צ(

ואתה תצוה את בני ישראל
דייקא,  רבינו  משה  דרך  בציווי  שיש  החשיבות  את  מדגיש  ‘ואתה’  הלשון  משמעות 
ומשמעות לשון ‘תצוה’ משמעותו גם לשון עתיד חוץ מלשון הוה שנצטוה משה רבינו 

לומר לישראל באותה שעה.

עסוק  היה  הקהל  וכל  האולם  את  מלאו  ושקטות  רגועות  במנגינות  תזמורת  צלילי 
בשיחה עירה ונעימה עם חברים מן העבר וההוה, תוך שהם ממלאים לצלחתם מנעמים 
מוכנה  שהיתה  הצלחת  את  מילה  הוא  גם  מעולם.  רגילה  עין  ראתה  שלא  ומטעמים 
לפניו וטעם טעימה הגונה שהתרחבה והלכה עד כדי סעודה שלמה ועמוסת מעדנים 
ומנעמים. הוא אכל מכל הסוגים והמינים שהיו על השולחן, קינח ביין משובח ושמחתו 

היתה גדולה, כבר זמן רב הוא לא הרגיש כזו שמחה והנאה.
עד ש - הוא התעורר משנתו, והנה חלום. 

אם נרצה לתאר ולהרחיב את המחשבה אודות ההבדל המהותי והעצום שבין שמחה 
של מצוה לבין שמחה של הוללות וגשמיות זהו ההבדל הטוב ביותר. השמחה הגשמית 
הלבבות  את  מציף  אושר  והנאה,  חיות  מלאה  ואמתית,  שלמה  שנראית  שמחה  היא 
ובאותה שעה הם נהנים הנאה מושלמת, אולם כשהם ‘מקיצים’ ממנה, והדבר הגורם 
לריגוש ולהנאה חולף עובר גם השמחה נגוזה ועברה וכשמרגיש את החיסרון בהנאה 
נופל לדכדוך ועצבות נוראה, כאותו בעל הנאה שהתעורר משנתו ורואה כי הכל עורבא 

פרח ואין לו הנאה של כלום.
משא”כ בשמחה של מצוה, שהשמחה היא רוחנית וממלאית את כל כולו בעונג רוחני 
עצום שמחה של מצוה כזו ממלאה אותו חיות של קדושה חיות שמשפיעה על גופו 
במחול  יוצא  ואז  לחוץ  מעצמו  שנשפך  עד  אותו  ממלאה  החיות  ממש.  בגשמיות 
בכל  הדואב  גופו  ואת  ימים  מרוב  הכבדות  רגליו  את  הוא שוכח  מצוה,  וברקידה של 
יום מימות השנה, הוא מגביה את עצמו מן הארץ בקלילות וללא קושי, הכל מן החיות 
הקדושה שממלאה אותו ומשפיעה אף על סביבותיו כאשר הוא סוחף בהתלהבותו את 
האנשים הסובבים אותו. מתחילה הם מביטים עליו בתימהון, אך אף הם נדבקים ממנו 
עד מהרה ואף הם מתמלאים חיות של קדושה הנשפכת לחוץ, וכל החדר מלא חיות של 

קדושה שאינו פג מהרה עד זמן רב מאוד אחרי שנסתיימה השמחה.
זוהי שמחה של מצוה, שמחה אמתית אשר השי”ת משתתף עימה והיא רצויה לפניו.

יצחק אבינו אחרי שברך את יעקב ועשיו בא מצידו, שאל ‘מי אפוא הוא הצד ציד וגו’ 
ויבא לי ואוכל ואברכהו גם ברוך יהיה’, י”ל ברמז הענין כי יצחק אבינו ברך ברכה רוחנית 
את בנו, וברכה רוחנית היא ברכה שמוסיפה חיות על כל הסובב אותו, ולא ברכה לשעה 
ולזמן קצר אלא ברכה שלמה שיש לה קיום לעתיד. והרגיש יצחק שיעקב קיבל את 
הברכות, יעקב שהוא רוחני וקדוש ולא עשיו שהוא הקליפה והחסרון, ולכן אמר ‘מי 
אפוא הצד ציד ואברכהו’ בברכה כזו ש’גם ברוך יהיה’, בברכה שיש לה קיום והשארות 

לאורך ימים ולא רק לשעה כמו שהיה אם היה מברך את עשיו.
‘ואתה תצוה את בני ישראל וגו’ להעלות נר תמיד’ משה רבנו ע”ה הוא הצדיק הגדול, 
מכוחו  ישראל  לכל  להשפיע  יכול  כזה  צדיק  רק  ישראל,  כלל  של  הקדושה  הדעת 
וקדושתו חיות רוחנית וקדושה בבחי’ תצוה את בני ישראל, לשון עתיד, לאורך ימים 

ושנים.

גרוטאה יקרה
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למעשה כבר יצאנו לדרך. כבר למדנו איך לדאוג ולהתעצם בבחירת היעד, אפילו 
כבר הצלחנו להבין כי הנסיעה בטוחה ולא צריך לעצור כל דקה לבדוק אם אנחנו 
בדרך הנכונה, התמרורים מראים לנו את המסלול ואת כיוון הנסיעה והם ברורים 
דיים, אין צורך להילחץ. אנחנו בודאי נגיע אל היעד כי מי שנמצא שם ממתין לנו 
שנגיע ועז חפצט שנצליח להעפיל אליו גם אם לפעמים הוא מייצר לנו כביכול 

דברים שמפריעים לנו לכאורה.
מה עוד חסר לנו לנסיעה מוצלחת. 

ל’נסיעה’ כזו לא מתאים שהרבי ייסע ברכבו הפשוט, החליטו אנשי החצר. הרכב 
בקשת  לפי  הוחלף,  לא  רבות  שנים  כבר  בנסיעותיו,  הרבי  את  הישן שמשמש 

הרבי שנוהג כל חייו בפשטות ובצניעות.
זה, החליטה הועדה המכינה בהסכמת הרבי,  הפעם לא שייך להשתמש ברכב 
הדקה  עם  מחושבת  דקה  כל  מצטרפת,  מאוד  גדולה  קבוצה  ארוכה,  הנסיעה 
כל  את  שישבש  זמן  ומשיכת  עיכוב  עוד  אחריו  יגרור  עיכוב  וכל  שלאחריה, 

התכנית. אי אפשר להרשות שבאמצע הנסיעה רכבו של הרבי ייתקע.
‘יוסל הגביר’ בעל רכב השרד, הציע את עצמו ברוב חשיבות לנאמני הבית הגדול 

והקדוש, והוא אכן נבחר להיות הנהג ב’נסיעה’ זו ולשמחתו לא היתה גבול.

רכב  את  יוסל  החנה  והדר  הוד  ברוב  הגיע.  הנסיעה  ויום  לילה  וגם  בוקר  אתא 
השרד שלו לפני חצר בית הרבי והמתין בהתרגשות לתחילת הנסיעה.

הרבי נכנס אל הרכב, הדלת נטרקת והנסיעה מתחילה. כבר עם תחילת הנסיעה 
והלכה, הרבי הוציא ספר מחיקו, ביקש  נוחות אשר רק התגברה  זע באי  הרבי 
של  שלולית  יצר  יומיים  לפני  שנשפך  קולה  כוס  יכול,  לא  והוא  לפניו  להניחו 
דבק במקום. ביקש הרבי להניח את רגלו במקום נח, ורשרוש שקית עם פרורי 
בורקסים שנותרה על הארץ הרתיעה אותו. ביקש להניחן בצד השני, שם נחה 
נעים עם  לא  ריח ממש  והפיצה  מן התאריך  לה שקית שוקו ששבועיים עברו 
ההזזה עתה ע”י רגלו של הרבי. כך נחו להם במנוחה קליפות של פיצוחים יחד 
ריקים התגוללו  בקבוקי שתיה מתוקה  ופינה,  פינה  בכל  עם מקלות ארטיקים 

בכל פינה והנעימות היתה ממנו והלאה בלשון המעטה.

‘הרבי ביקש שנביא לו את רכבו הישן, הוא איננו מסוגל להתרגל לרחבות ולפאר 
הגביר, שהתאכזב מאוד מהפסקת העסקתו  ליוסל  גמגמו הגבאים  לו’,  שהכנו 
כנהג, אבל הוא מאוד התפעל מצניעותו העצומה של רבו שמוותר על תענוגי 
מי  היה  ולא  נוחה,  לא  ממש  בנסיעה  בדרכים  להטלטל  ומעדיף  הזה  העולם 
- אבל שמור מכל  רכב מרופט  נקי,  - אבל  ישן  רכב   - ויוסיף  אזנו  שילחש על 

לכלוך וטינופת.

לשכינה  משכן  להיות  נבחרנו  אנחנו  הסלולה,  לדרך  לצאת  מבקשים  אנחנו 
ואת האמצעים  הכוחות  לנו את  יש  נכון,  ליבנו,  אל  ית”ש  הבורא  ולהכניס את 
להגיע לכל זה, אולם איננו יכולים לגרום לבורא אי נעימות בנסיעה שלו איתנו 

אם לא ננקה ונשפץ את הלב שלנו לפני נתחיל בנסיעה. 
הן  בליבנו,  מקננות  רעות  ומידות  לכלוך  שיירי  כי  בכך  להכיר  מוכרחים  אנחנו 
מזהמות אותנו ומפריעות למלך הכבוד להיכנס לשכון אחר כבוד בבתינו, רק אם 
נכיר בכך ונתחיל לעבוד לפי זה רק כך נוכל לצאת לדרך, דרך נעימה ומועילה, 
דרך שהמלך יהנה מכל רגע שהוא בנסיעה המשותפת עימנו. זה מחייב, זה חשוב 

וזה כדאי.
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הרה“ג שמואל חיים הרשקוביץ שליט“א

לרגל הכנס נכדו הבה“ח יחיאל יהושע ני“ו
בן הרה“ג נחמן דייטש שליט“א

לנועם עול תורה ומצוות בסימן טוב ובמזל טוב

הזמן’  כל  לי  מפריע  הוא  לעשות,  יכול  אני  ‘מה 
על  אותו  שמייסר  רבו  לפני  התלמיד  מתלונן   -
חוסר רצינותו והתמדתו בלימוד התורה ועבודת 

התפילה.
ולהגיע  להתעלות  להתקדם,  רוצה  מאוד  אני 
להישגים גדולים, אבל זה קשה לי – הוא מתגונן 

- הוא מפריע לי כל הזמן, הוא לא נותן לי מנוח.
מי זה שמפריע לך כל הזמן?! נדרך הרב ואוזניו 

כרויות לשמוע את התשובה.
התלמיד חייך במבוכה והסביר ש’הוא’ שמפריע, 
הכוונה היא ל’יצר הרע’ שאינו נותן לי מנוח והוא 

הולך אתי ביום ובלילה בכל מקום שאני נמצא. 

הבה  בחכמה.  פיו  את  הרב  פתח   – נא  שמע 
סיכוי  אין  שבלעדיה  בנקודה  בינה  אשכילך 

שתצליח להתחמק מידיו. 
‘הוא’ – כפי שכינית אותו מקודם, נותן לך תחושה 
של ידיד שדואג לך. הוא דואג לך להנאות, הוא 
לך  מוכר  הוא  ואחרים,  אלו  לסיפוקים  לך  דואג 
כמעט משיג, רק אם  דמיונות של אושר שאתה 
זה  חייך.  הנאת  את  משיג  ואתה  וכך  כך  תעשה 
זמן שאתה  כל  ולכן,  עליך.  מקור השליטה שלו 
לך  שנעימה   - התחושה  את  לו  לתת  מסכים 
בסופו של דבר – שהוא ידיד שלך, אין את ניצול 
דיבורו  נימת  חייב – שינה הרב את  מידו. אתה 
לתקיפה וחדה יותר – להכניס לליבך את האמת 
אותך,  ומתעב  שונא  הוא  כי  והמדויקת  הנכונה 
שונא  הוא  בהנאתך,  ולא  ביקרך  חפץ  איננו  הוא 
אותך כי זה טבעו וזה מהותו, אל תיתן לו לבלבל 
את  לליבך  שתכניס  ככל  שוא.  בדמיונות  אותך 
אלא  ידידך  איננו  שהוא  הזו  הכואבת  המציאות 
רוצה להרע לך, כך תגדל מידת זהירותך ממנו, כך 
של  מגונה  מדרך  סלידתך  מידת  ותתרבה  תגדל 
ותרחיב את  וככל שתתבונן  כזו,  מזויפת  ידידות 
המחשבה החזקה הזו, השנאה שלך אליו תגבר, 
תצליח  אתה  אליך  יתקרב  שהוא  הבאה  ובפעם 
תתפלא  אתה  שאפילו  שכזו  בקלות  להדפו 
לראות כמה אין אונים ‘הוא’ משדר כשמראים לו 

שחשפנו את פרצופו האמתי.
אמרו  הרע’  יצר  על  טוב  יצר  אדם  ירגיז  ‘לעולם 
חז”ל. בשים דגש על המילה ‘ירגיז’ המקבל אור 

חדש בהבנה עמוקה זו. 

משנאיך ה’ אשנא

)צו וזירוז טז(


