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 גיליון ק"כ -שנה ג' 
 זכור -פרשת תצוה 
תשע"ח

שושנת יעקב צהלה ושמחה, שהיא ישועה ואור פתאומי, שמחה המורגשת, וגם 
 תר"צ( פורים)דרך המלך  אחת רק לנצחתשועתם היתה לנצח, לא פעם 

 

 

 ואתה תצוה את בני ישראל
 ונדייק לשון הפסוק 'תצוה' ולא 'צו את בני ישראל'.

ימי הפורים הקדושים בפתחנו והלבבות הומים לקראת הימים הנשגבים ההם 
לית היום לנצל ולקיים את מצוות היום כהלכתן ובפנימיות הענין להשיג את תכ

 הגדול והקדוש שניתן לנו. 
* 

, ולכאורה איזו ייחודיות שמחהאחת מן המצוות בפורים היא מצות משתה ו
יש לעבודת השמחה בפורים יתר על כל השנה כולה שצריך לעבוד את ה' 

 בשמחה 
הזמן ש'הדר קיבלוה בימי אחשוורוש'. לאחר שקיבלו את פורים הוא גם 

'כפה עליהם הר כגיגית', בימי מרדכי ואסתר קיבלו  הריש ,כפיהבהר סיני ב התורה
שוב את התורה והפעם מאהבה, כדכתיב במגילה 'קימו וקיבלו' קיימו מה שקיבלו 

 כבר. 
הרי קודם שכפה עליהם הר כגיגית הקדימו ישראל נעשה הדבר תמוה מעט, 

לנשמע, שרצו לקבל את התורה ברצון ובשמחה מתוך אהבה, מה נתחדש איפה 
 התורה בימי מרדכי ואסתר.בקבלת 

* 
אנשים באים בימים יושבים על גבי ספסל בגינת העיר. סדר יומם קבוע 
בדרך כלל. הם מתאספים בשעה שהשמש עולה ומחממת בקרניה את היקום, 

 רות גדולה שורה באויר הגן הנעים.מרימתיישבים בכבדות על גבי הספסל. 
ל עינים וקווצותיו סדורות חולפת על פניהם עגלת צב ובה ילד קט תכווהנה 

בא אל הגן לשאוף את האויר הצח הולו תלתלים, כולו אומר חיות ושחוק. גם הוא 
והנעים. ויהי כאשר אך חלף עבר על פני הזקנים הנכאים ופתח פיו בשחוק גדול 
מיד עלתה בת שחוק גם על פני הזקנים שנהנו מחכמותיו ושחוקו הכובש לבב כל 

רה כדבר הזה, איך החיות של התינוק עברה אל הזקנים האיך קנתבונן נא אדם. 
 נטולי החיות והשמחה.

ההבנה בזה היא כי תינוק בעצם טבעו הוא גדוש בחיות מעבר לצורך האישי 
שלו. החיות שבו מגדישה סאתה ומשפיעה על הסביבה כולה כאותו כוס 

 לשפת הכלי נגדש מעל שפתו ונשפך לחוץ ת והולכת, ובהגיע המשקההמתמלא
. החיות היתרה על הצורך שיש בתינוק היא היא אשר ומרטיב את סביבותיו

נמשכת לזקנים נטולי החיות ומעוררת בהם את החיות והשמחה ככל ששייך 
 למלאות בהם.

* 
צלילי תזמורת עליזה מקדמת את פני הנכנס אל אולם השמחות. לנגד עיניו 

ימים, זקנים עם נערים המשתאות מתגלה מחזה מעט מוזר בעיניו. יהודים באים ב
 מקפצים ומרקדים במלא העוז. הוא מכיר את המבוגר שבחבורה. הוא יהודי הדור

 לו המתקדם אף הוא משפיע על גופו הכבד.מיושב בדעתו ובהליכותיו, גי ניםפ
ובכל זאת, הוא מרקד במלא העוז בין הרוקדים. הוא מתרומם מעל גבי הקרקע 

קרה הדבר, כיצד רגלים כבדות ובוגרות  בחיוניות ובערנות שלא הכיר. כיצד
 הצעירו בכזו קיצוניות.

 , וכגון את ליבו של אותו זקן היתרים שממלאיםהתשובה היא, החיות והשמחה 
מחמת השמחה השרויה במעונו, נישואי נכדו החביב כלי מחזיק ברכה בכל 

יום והחיות הזו מביאה אותו למצב שהוא עצמו לא מכיר. בחייו ה העניינים ב"ה,
יומיים הוא לא מצליח לעלות מדרגות ספורות מבלי שיעמוד לפוש כמה פעמים 
באמצע העליה והנה כאן הוא קל רגלים. 'ליבו נשא את רגליו', הגוף שהוא מכביד 
כל הזמן מתבטל למול הנפש שהיא מושלת עתה והיא שואפת לעלות ולהתרומם 

קוד ובהרמת רגליו אל מתוך החיות היתירה שהתעוררה עתה בה, וזה מתבטא ברי
 על בחיוניות ושמחה. 

 

 
 

כמו כל איש שמח שחיותו עודפת על כליו הרגילים משפיע מחיותו על  אותו זקן
וכפי שרואים בעליל שאיש שמח אינו מסוגל להשאיר את השמחה  כל סביבותיו,

לעצמו, מוכרח הוא להיות בין חברים ידידים וקרובים שיבואו להשתתף 
א עומד ומשמש ומשפיע להם מליבו השופע שמחת הנפש בשמחתו, ואף הו

להחדיר חיות בסובבים אותו לעורר בליבם שמחה בחיי היום יום האפרוריים 
 שלהם.

* 
גיעה לאדם השמחה עליה הרחבנו עתה היא שמחה מוגברת, שמחה שמ

שהוא מרגיש שהוא פתאום הונף  ,לשמים תובאופן מיוחד בעת עבודמידי פעם, ו
שיש לו התעוררות גדולה שעודפת על כליו הנפשיים, אז הוא מביע את  ,והורם

זוהי משפיע לאחרים משמחתו והתעוררותו. חתו כלפי חוץ ואף מעורר ושמ
 שמחה גלויה.

ה לחיות רגישמחה שהיא שמחה רגילה של עבודה יומיומית, אבל יש גם 
שמח שמחה של מצוה אבל גם שבתוך כליו המוכנים של האדם, באופן כזה הוא 

עודפת על כליו, הוא שמח בעבודתו אבל בשמחה מוסתרת שהיא יות שאינה חב
 .ל ידהרק לעצמו ולא יכול לעורר אחרים  ע

ואם כן, המסלול של שפע השמחה על האדם יש בו שני חלקים, מתחילה 
מקבל האדם שפע של שמחה שאינו יכול להכילו בכליו הנפשיים, ואז ניכר עליו 
השמחה בכל תהלוכותיו, לאחר מכן כאשר התעלה וזיכך עצמו בעבודתו שוב 

ל והיא נכנסת לתוך הרגלי להכיל את כח השמחה שקיבהרחיב את כלי נפשו 
עבודתו ואז הוא שמח בעבודה אבל בשמחה מוסתרת, לפעמים מוסתרת אף 

 מעצמו. 
מצוי מאוד שלאחר שהיה האדם בהרגשות נעלות לפתע הוא מרגיש שברון 
לב ומחשבות של חוסר מנוחה ותחושה שאינו מרוצה מעצמו. הוא חושב שהוא 

הסתכלות נכונה על התהליך תראה  ח"ו נפל ממדרגתו וממה שהיה מקודם, אולם
לו שאדרבה, מתחילה כשהיה בהרגשות נעלות היה בשמחה שעודפת על כליו, 
ומכיון שעבד עימה והתחזק הרי הוא 'קיבל' את השמחה הזו אל תוכו ואל כלי 
נפשו שהתרחבו, וממילא הוא כבר לא מרגיש את ההתעוררות והוא מפרש את 

 זה כנפילה אך האמת שעליה היא.
* 

 ק איתא'ויבא לו יין וישת' ובזוה"יצחק אבינו כשבירך את יעקב כתיב שם 
שהביא לו יין לשמחהו שיוכל לשמח את בנו בשמחה יתירה, ולהשפיע לו את 
הברכות. והברכות שניתנו ליעקב הם ברכות נצחיות ברכות שגם כשלא ירגיש 

היפך עשיו  ,', 'גם ברוך יהיה'ור ויתןאותם הם ממשיכים בכל עת 'ויתן וחז
 ורק זמנית בלבד שלאחריה מפך נפש ועצבות. ותישהשמחה היא רק בחיצונ

* 
בקבלת התורה היו שני הדרגות הנזכרות, 'הקדמת נעשה לנשמע' שהוא 

' שההבנה הפנימית היא 'קבלת התורהדרגה שלמעלה מכלי האדם, ולאחריה 
ר הגדול לתוך נפשם שתשאר התורה שם לנצח. אולם 'קבלה', שקיבלו את האו

היה צריך שה'קבלה' לתוך נפשם תהא מתוך כפייה' 'מתוך שה'קבלה' היתה מתוך 
 שמחה וזה היה בפורים. 

נמצא שבפורים התהליך הזה מגיע לשלמותו, שמחה שלמעלה מן הכלים, 
כנסת לתוך הכלים לוה בימי אחשוורוש' שהיא שמחה שנולאחר מכן 'הדר קיב

שהתרחבו ומביעים כח לשוב ולקבל שמחה יתירה לעורר את השמחה שלמעלה 
מן הכלים זו השמחה המיוחדת בפורים, שמחה מושלמת שבתום ומחוץ לכלי 

תורה 'תצוה' גם לעתיד ובקיום כל  -' כוחו של משה רבינו ואתה', בחי' האדם
 תצוה פורים תר"ץ()דרך המלך                                                         הימים. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 שמחה פורצת גבולות -א לו יין וישת ויב



 פרק קט"ו

 ''עתיקתא' באיכות של 'חדתא

לימוד התורה באור החסידות המופלאה.  -הפרקים הנוכחיים מוקדשים לתכלית של הספר הזה והוא 

בפרק הקודם התמקדנו בעומק הלימוד, כשככל שהלימוד הוא בעמקות יותר כך הקשר לבורא ית"ש 

ותר, ולפיכך, התענוג מהלימוד העמוק הוא הרבה יותר מהלימוד השטחי, ומי שמתענג מתעצם י

מלימוד שטחי סימן שאינו מתענג מעצם הלימוד ומהקשר שנוצר ע"י זה לבורא ית"ש, אלא הוא 

 מתענג מהקלילות ומחוסר העול שיש עליו, וזה כמובן תענוג גשמי ולא רוחני כלל.

 "א בענין זה. ונמשיך את מהלכו של רבינו זיע

אם אמרנו שהלימוד הקשה הוא הלימוד הנכון, צריך לזכור, שלימוד עמוק או קליל זהו רק ענין של 

התייחסות אישית לכל סוגיא באופן ספציפי של האדם עצמו כי באמת אין כזה דבר סוגיא קלה או 

 קשה, כל סוגיא ניתן ללמדה בקלות וניתן ללומדה בעמקות יתירה ובלשונו הטהור:

 בבא מציעא, בראשונה עמך למדו גמרא ללמוד כשהתחלת למשל בתורה קל דבר יש האם ובאמת'

 ושאר 'סוהת בעלי והעמיקו כרו טרחו וכמה ,הוא קל באמת והאם .לילד קל שהוא אוחזין שנים

 עוד ותזכה געיוכשתתי ,בו להתגדר מקום עוד יש לך וגם ,בזה והאחרונים הראשונים פורשיםמה

 מכוחך גדול יותר חלק ולהוציא להעמיק געילהתי אתה יכול ענין ובכל מקום ובכל וב תגלה הרבה

 '.בו הנמצא ףוס ובהאין בתורה לדבקם ומנשמתך ומנפשך

כשנתבונן בנכתב עד הנה, נבחין בעליל בהתייחסות לכל סוגיא בגמ', בחידושי התורה שחידשו 

מקום להתגדר בו שגם אנו נחדש חידושים  רבותינו בעלי התוס' מתוך יגיעתם, וגם כשאנו נתייגע יש

בסוגיות הש"ס מתוך העמקה אמתית בהם, אבל הנקודה היותר חשובה ומרכזית בענין הוא שהיגיעה 

. 'חלק גדול יותר בכוחך ומנפשך לדבקם בתורה ובהאין סוף הנמצא בו'וההעמקה, היא אשר תוציא 

 מעות לימוד התורה שבדברי רבינו.בין והתבונן כי בשורה זו מוצתה הנקודה המרכזית של מש

ומכאן מעלה רבינו נקודה מעשית ותובנה מאוד מעניינת ומרחיבת דעת בדבר שמאוד נוגע לכל בר 

בי רב. המציאות מוכיחה כי לימוד דבר חדש נעים יותר ומושך יותר את נפש הלומד מאשר דבר 

ה הלא מצד הסברא הפשוטה שכבר נלמד בעבר. וכבר חז"ל קבעו: 'עתיקתא קשיא מחדתא', ולכאור

הדבר היה צריך להיות להיפך, שדבר ישן שכבר נלמד יהיה יותר קל למידה מאשר דבר חדש, שהרי 

ָהדבר החדש דורש יגיעה ועמל רב יותר מאשר הדבר הישן שכבר מו    ר ללומד.כ 

גופו מבאר רבינו בטוב טעם את הנקודה בזה. כי הרי עיקר התענוג בלימוד הוא מיקוד כל כוחות 

ונפשו לענין הנלמד. ומכיון שלימוד דבר חדש דורש מיקוד חזק יותר כי הלומד ניגש לסוגיא בתחושה 

פנימית שהוא הרי אינו מכיר את הסוגיא, הוא איננו מבין שום מושג ושורה ממנה אזי אין לו שום 

 אפשרות אחרת אלא להתמקד בהבנתה הדק היטב, אולם בחזרה על החומר הנחמד כבר בעבר,

דוקא הידיעה המוקדמת של החומר היא הנותנת שהתחושה הפנימית שהוא כבר מכיר ויודע את 

החומר שייגש אליה בקלילות יותר ובחוסר מיקוד מוחלט של כל כוחות הגוף והנפש, וממילא ההנאה 

קשה יותר למוד דבר ישן, לשנן ולחזור מתוך תחושה שאני צריך רק  -בלימוד פוחתת. והתוצאה 

את החומר כי הוא כבר מוכר לי היטב, מאשר לגשת בריכוז ומיקוד מוחלט של כל הכוחות  'לרענן'

 ללמוד דבר חדש. 

עצה טובה והתבוננות מגביהה מעמיד רבינו, בכדי שגם חזרה על חומר לימודי יהא במיטבו, לגשת 

ד החומר לחזרה בגישה ויחס כאילו הוא לא למד מעולם חומר זה, וממילא כל הריכוז יוכנס ללימו

שכבר נלמד בעבר וממילא הרווח כפול, גם החומר יובן ויחדור לתוכיותו על כל המשתמע מכך לגבי 

'עתיקתא' באיכות דבקות בבורא ית"ש, וגם זיכרון הלימוד יהא במיטבו. ובמילים מתומצתות יותר. 

 של 'חדתא'.

 ונסיים במילותיו היוקדות של רבינו במאמרו:

 אל יגיע ,וכשיעמיק געיוכשיתי ,הוא עמוק עמוק בתורה ענין כל כי יבין לא אשר האיש הוא מי אבל'

 לקראת לצאת להוכ נפשו תזדעזע לא אשר הישראלי האיש הוא ומי ,עולם של מלכו המלך קמע

 '.  יםקאל דעת את ולהבין' ד מחשבת את לחשוב דתועבו את חהוכ בכל ולעבודין סוף הא

 

   

 מכון 'מחשבה טובה'
 ייעוץ והדרכה לאור תורת הרה"ק מפיאסעצנא הי"ד זיע"א

-------------------------------------------------- 

 לאמץ ברכים כושלות

 עיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?חרדות? תלותיות? ב
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 ליון יו"ל ע"י יהג 

 5061267250קרית קרעטשניף, רחובות הרשקוביץ דוד משה הר"ר 

 dmh@okmail.co.il   לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 

 איש יהודי
 יושב הצייר האומן על יצירה עצומת שבועות ארוכים

ממדים. ה'גיליון' הפעם הוא הקיר הענק. מכחולים בגדלים 
שונים, כל צבעי הקשת האפשריים מתערבבים על ידו 
באומנות נדירה, וכל יום שעובר מעורר התפעלות מרובה 
יותר אצל הרואה. העבודה הסתיימה. כיסוי אטום כיסה את 
היצירה המושלמת, בהמתנה לטקס החגיגי שבמהלכו יוסר 

 נה האומנותית תתגלה במלא יופיה.הלוט והתמו
הגיע היום. המנחה המקצועי משלהב את הקהל ברגעים 
האחרונים לפני הסרת הלוט, הוא מרחיב עד מאוד על האומן 
ועל אישיותו המיוחדת, על היצירה שעדיין איננו יודעים מהי 

אנחנו נוכל להיווכח על נקלה כי  –מבטיח המנחה  –אולם 
 ויק כמו שהוא בגודל טבעי וממשי.הציור נראה אוטנטי ומד

רגעים מספר נוספים, הקהל מריע, מוחא כפים בהתלהבות 
ונכבד העיר ניגש להסיר את הלוט. 'זהירות אתם עלולים 
להירטב!' מזהיר המנחה בהתלהבות, ותוך כדי דבריו נגלה 
המחזה המרהיב, פיל אדיר ממדים בגודל ממשי, בין שיני 

חדק העבה והענק, והוא נראה השנהב המחודדות מזדקר לו ה
הקהל ששמע את   כמו שהוא מתיז מים אדירים לעבר הקהל.

הזהרת המנחה בדבר ההיתכנות להירטב, וכשהוא רואה את 
ההתזה העוצמתית של המים מיהר ברגע הראשון לשים את 
כפות ידיו על פניו ולחפש מהר מקום מסתור מפני המים 

 חוק רם ומתגלגל.צוהם פרצו ב האדירים שלא יגיעו אליו.
נכון מאוד. הפיל לא באמת התיז מים, אף אחד מן הקהל לא 

התרטב למרות אחיזת העינים הנחמדה והמעוררת שמחה. כי 

 אין לה רוח חיים.

* 

  פורים.

הזמן שבו נזדכך העולם ורואים ראייה גבוהה יותר, המושגים 
משתחררים, הנשמה משתחררת מן המאסר הגופני ע"י 

וא הזמן שבו מתגלה ההשתוקקות האמתית. השתיה כדת, ה
מתגלה בו המציאות האמתית שיתכן מאוד שאנו עוסקים 
בתורה, אנו מתפללים ועוסקים במצוות, אנחנו משתדלים 

מתיז, וזה  נראהבאמת להתגבר על יצרנו הרע, אולם זה רק 
שזה מושלם, הראייה הזכה בפורים מוכיחה לנו  נראהרק 

לצערנו  -שאולי אנחנו יצירה אומנותית מאוד מושלמת אבל 
 אין בה רוח חיים. -

ואז הזעקה מתפרצת מתוך תוכיות הנשמה, מהמקום הכי זך 
גילוי ה'עצם' כפי שהוגדר  –ונקי שמתגלה רק בפורים עצמו 

ת כל והזעקה זועקת מעומק הלב וקורעת א –בספה"ק 
 הרקיעים: 

  'איש יהודי' אני!

כזה  'פשוט להיות יהודי',את זה אני רוצה ואת זה אני מבקש, 
יהודי ש'קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הם', כזה 
יהודי שמתאחד כולו עם הבורא ית"ש ולא מונח כל היום 
במקום 'אתני חמרי וכלבי', כזה יהודי שהוא היצירה המיוחדת 

ות, וגם אם נראה שגופו דומה לגוף של כל ביותר עלי אדמ
העממין, הרי שזו טעות, גם גופו של היהודי הוא גוף אחר 
לגמרי מגופו של הגוי, הוא גוף הבלול באור הנשמה, ואת זה 

  –אנו רוצים להרגיש ועם זה אנו רוצים לחיות מעתה 
מה  -איז געווען איז געווען, איצטער בין איך אייד' ) ס'וואס 

 - - -יה מעתה אני יהודי( שהיה ה

 )עפ"י צו וזירוז יט(

 

 

 הדפסת הגיליון לזכות 

 שליט"א שמואל חיים הרשקובי הרה"ג 
 לרגל שמחת נישואי נכדתו הכלה החשובה תחי'

  שליט"אמשה נתן נטע הלוי דופלט בת לחתנו הרה"ג 
 ולהולדת הנכדה 

 שליט"א ביתר - עילית יעקב הלוי פולקבת לחתנו הרה"ג 
יה"ר שיזכו לראות רוב נחת דקדושה מזיווג זה ומכל יוצ"ח  

 לאורך ימים ושנים טובות אכי"ר

 


