
הפסקת חג הפסח שעבר עלנו לטובה ושינוי קל במדורים 
הקבועים הפסיק במעט את רצף המאמרים המעמיקים 
במעט  אותם  ונעורר  נשוב  כך  ומשום  המחשבה,  בענין 

בכדי להמשיך ולהתעמק בעבודה רבה זו כדבעי.
במשך  נדבך  אחר  נדבך  חידשנו  אותו  החידוש  עיקר 
בכח  כי  הבסיסית  הידיעה  היתה  ארוכים  חודשים 
המחשבה ניתן לראות את העולם במבט אחר לחלוטין, 
כל  שהרי  גשמי.  שהעולם  והמקובל  הרגיל  מהמראה 
הנראה מול עיננו ואף הנסתר מהם בגלובוס הענק הזה, 
של  עצם  הוא  הכל  שבתוכו,  ובודד  קטן  פריט  שאנו 
בעיננו  זאת  רואים  שאנחנו  היא  לכך  והראיה  גשמיות, 
הבניין  את  מולנו  ורואים  עין  פותחים  אנחנו  הגשמיות, 
ואת הכביש התפתל סביבו, אנחנו רואים אנשים ובריות 
הספקים  עוד  ולהשיג  להספיק  ורצות  שאצות  רבות 
הכל  והרצונות  המלאכות  העבודות  העולם,  בענייני 
מסתובב סביב ענין הגשמיות, ואם כן ברור לנו שאנחנו 
רואים גשמיות. נכון, ברור לנו שהבורא ברא את כל אלה 
והכל מלא חיות שהבורא מחיה את העולם, אולם הוא 

מחיה את העולם הגשמי.
ברובד  והיא  נמוכה  הסתכלות  היא  הזו  ההסתכלות 
שמתאים לבעלי השגות מצומצמות עדין - קובע רבינו 
לראיה  להסתגל  צריכים  אנחנו  טובה’.  מחשבה  ב’בני 
האמתית והנכונה ביותר עבורנו, היא הראיה שרואה בעין 
כאלוקות, האלוקות שצמצמה את  העולם  ממשית את 
עצמה לעולם ולכל הנמצא בה בכל פרט ופרט, אבל הכל 

הוא הבורא ית’ בעצמו.
לעורר את הדברים  רק  והגענו  כבר כתבנו בעבר  זה  כל 
מחדש אצלנו, ואגב כך אצל הקוראים הנכבדים, ועתה, 
הדברים  לבסס את  הק’  רבינו  הדברים ממשיך  בהמשך 
בהוכחות ברורות ובלתי ניתנות לערעור כי הראיה שאנו 
כן רואים והראיה שנראית עבורנו גשמית גם היא איננה 

מבוססת וניתנת לערעור.
ועל כך בשבוע הבא אי”ה.

ולסיום:
הערה חשובה קיבלנו מאחד מחשובי הקוראים הקבועים, 
שהעיר על סגנון הכתיבה שבעלון של שבוע שעבר במדור 
כפים,  עמלי  שני  ובעריל  שמעריל  על  שמו’  ‘ולחושבי 
‘בהמה  בהמה’,  ‘איידישע  בכינוי  כינינו  מהם  אחד  שאת 
ולא ראוי. מקבלים  יהודית’. לדעתו הכינוי איננו מתאים 
הרצון  בלהט  נכתבו  הדברים  ובוודאי  דעתו,  את  אנחנו 
היותר  ובברור  המקסימלית  בחדות  החילוק  את  להביע 

מובן בין שני הדמויות שחלוקות ביניהם בעצם מהותן.
יישר כח על ההערה ועל שימת הלב.

אבל מה אנו שנדבר מן מדרגות וספירות עליונים ויחודיהן, אנחנו צריכים לייחד את עצמנו בעבודה, ראשית כל צריכים שלא נהיה אחר ברחוב ואחר
בבית המדרש, שבביהמ“ד נעבוד את ה‘ וברחוב ח“ו להיות הפקר. רק הכל אחדות אחת ועבודה אחת. רק שבביהמ“ד העבודה היא של מדרגה יותר גדולה, 

וברחוב נמוכה ממנה, אבל הכל עבודה אחת היא לה‘ אחד שמלא כל הארץ כבודו, ונמצא גם בביהמ“ד וגם ברחוב. 

אין  ממעשיו  מרובה  שחכמתו  וכל  מתקיימת,  חכמתו  מחכמתו  מרובים  שמעשיו  כל 
חכמתו מתקיימת )אבות פרק ג’, יב(

יושב האדם ומחשב חשבון נפשו, האם חכמתו מרובה או מעשיו מרובים, האם הוא 
מאלו שיעמוד ברוח הנסיון או שמא היא תעקור אותו בקלות. היש מי שיוכל לתת לו 

כלי מידה לשקול או למדוד את מעשיו מול חכמתו.

האדם, עולם רוחני בנוי לתלפיות, קומה על גבי קומה. הם מכונים בשמות בסדר עולה: 
‘נפש’, ‘רוח’, ‘נשמה’, ‘חיה’ ו’יחידה’. שלשת הראשונים משכנם בתוך גוף האדם: ה’נפש’ 
- בכבד, ה’רוח’ - בלב, וה’נשמה’ - במוח. שתי הכוחות הנוספים ‘חיה’ ו’יחידה’ - מרוב 
ַזּכותם הינם מעבר ליכולת של התלבשות בגוף האדם, ולכן הם סובבים אותו בהילה 

מיוחדת וקדושה.
יורד:  בסדר  והפעם  הנזכרות,  הדרגות  דרך  יורד  האדם  את  האופף  הרוחני  השפע 
מה’יחידה’ אל ה’חיה’, וממנה אל ה’נשמה’, כשהיא משפיעה אל ‘הרוח’ עד שמגיעה אל 

הדרגה הנמוכה ביותר, ה’נפש’. ומשל ה’משפך’ ישכילנו בינה.

חבית ענקית מימדים עומדת הכן לחלוקתה בבקבוקים הרבים. פיה הרחב של החבית 
היין  יישפך  זה  הכיצד  הממלא,  בעוכרי  היא  הבקבוק  של  והקטן  הקצר  הפה  מול 

בשלמותו ללא זליגה אל מעבר לפי הבקבוק.
הפתרון הוא - המשפך. פיו העליון רחב, פיו התחתון מיצר והולך עד שהוא נכנס לפי 
הבקבוק, היין נשפך לפה הרחב, והוא מחלחל לאיטו אל תוך הבקבוק. מיין שבחבית 

הוא הופך באחת ליין שבבקבוק.

נשגבים  עניינים  המבאר  חסידות  בספר  ענין  לומד  הוא  בתורה.  ועוסק  האדם  יושב 
בעולמות העליונים. ישנן שתי אפשרויות ללמוד עניינים שכאלו. הא’, להעמיק היטב 
בענין, ליהנות מהמהלך ולהתפעל מעומקו, אף יוכל אחר כך לשננו ולחזור עליו בדיוק 
ה’,  בעבודת  כלום  התקדם  לא  הוא  במאומה.  שינה  לא  זה  עצמותו  את  אולם  נפלא. 
השפע שבחבית נשאר על שם החבית, כי המשפך לא היה שם. השפע זורם וזולג לכל 

עבר, ואליו לא יגש. זהו חכמתו מרובה ממעשיו.
אולם, כאשר יבחר בדרך השניה, שהיא דומה במאוד לראשונה, העיון ההעמקה ההנאה 
וההתפעלות, אך דבר נוסף יסודי נוסף כאן, המשפך עומד הכן לקלוט את השפע, כלו’, 
הוא מנסה לקחת את הנלמד ולהבין על ידי כך את עצמו, את דרגתו העצמית ולהוסיף 

לה את המאמר הנלמד. 
ואז התהליך קורה. ה’יחידה’ מקבלת ומשפיעה אל ה’חיה’, ה’נשמה’ מקבלת מן ה’חיה’ 
ומרגישה מחשבות קדושות, ה’נשמה’ משפיעה אל ה’רוח’ והוא מרגיש עי”ז הרגשות 
נעלות של קרבת אלוקים, והיא משפיעה אל ה’נפש’, כל עצמות גופו וחיותו משתנה 

בלימודו. זהו ‘מעשיו מרובים מחכמתו’. 
הרי לנו כלי מידה והבחנה אמתית במצבינו. היכול תוכל רוח הניסיונות לעקור אותנו 
מהשורש, או החיות הקדושה נטועה בנו בעוצמה שכזו שכל רוחות שבעולם לא יוכלו 

לנו. 
כך לומדים “חסידות”. 

הדמיון המבלבל

חכמתו מרובה ממעשיו

)עפ”י דברי הרה”ק בעל “חובת התלמידים”
במאמר ראשון מ”שלשה מאמרים” “איך להגות בספרי חסידות”(

)דרך המלך שבועות יום א‘ תרפ“ט( 



איתו הם מתמודדים,  הענין  ומכירים את מקור  יודעים  כבר  וה’מתרפה’  ה’עצל’ 
כזכור, )בהנחה שהם קוראים את המדור בקביעות...( הם מתמודדים עם חוסר 
לא  שהם  והסיבה  עושים,  הם  אותו  במעשה  החושים  כל  ריכוז  וחוסר  מיקוד 
הוא  הקודמים  בפרקים  הארכנו  שכבר  כפי  עושים,  שהם  במעשה  מתרכזים 
מחוסר הערכה וחשיבות למעשה אותו הם עושים, חוסר ההערכה גורם לחוסר 

חשק וריכוז וממילא לאפס מעש או מעשה שנמשך ונמרח הרבה מעבר לנדרש.
בכדי לצאת מן הסבך בו הם נמצאים, בכדי להתנער מן הכבלים הקושרים אותם 
אל העצלות וההתרפות, הם צריכים להכיר בחשיבות המעשה אותו הם עומדים 
לבצע, וכאשר הדבר חשוב באמת בעיניהם הם אמורים למקד את החשיבה ואת 
וכך כשכל החושים דרוכים לענין העצלות  יוסחו לדברים אחרים,  החושים לבל 

וההתרפות יפנו מקומם לזריזות ושלמות המעשה. 

ומכאן לפרוט העצות הנוספות שיועילו להם הלכה ולמעשה.
א. צעדים טכניים מדודים.

בכדי להתחיל לצעוד צעד ראשון להצלחה צריך לצעוד צעדים טכניים. ובהדגשה 
על הטכניים. דהיינו פעולה טכנית מדידה שנוכל לשער במדוייק בכמה זמן היא 

אמורה להיעשות, לקבוע מראש את הזמן ולצאת לדרך.
ולדוגמא מעשית. חניך המתקשה בהגעה ליעדים שהציבו בפניו המחנכים, הוא 
הכל  סבירה,  בצורה  לימודיו  חוק  את  לסיים  מצליח  לא  הוא  בלימודו,  מתפזר 

בעצלתיים והכל בהילוך איטי ונסחב, התרפות רגילה.
לפניו,  רבה  עבודה  המסמכים,  תיוק  על  שממונה  חשוב  במשרד  ‘מזכיר’  או 
השולחן מלא מסמכים שונים שעומדים להגיע לייעדם, אבל ה’מזכיר’ לא מצליח 
להשתלט על כל הערמה הגבוהה הזו. לא שלא ניתן בשום אופן לעמוד בזה אלא 
שהוא ‘מתרפה’, ועכשיו הוא מבקש לצעוד צעד ראשון אל עבר המידה הנכונה 

- הזריזות.
בשני המקרים הללו העצה הברורה היא: פעולות קטנות ברורות, טכניות בדוקא. 
והסיבה שההדגשה על הטכניות היא כי את הפעולה הזו ניתן לבדוק לאחר מעשה 
אם נעשתה בזריזות או להפך. כי דבר עיוני שצריך מחשבה הרי שהבדיקה לאחר 

מעשה איננה ישימה כלל ועיקר.
בעיון  צורך  ללא  לימוד  סך  לקבוע  רבו  בסיוע  ביד  יד  יצעד  מתרפה,  חניך  אותו 
ופיתוח הסוגיא, אלא לימוד דברים ברורים ומחודדים בהירים בידיעתם, ויקבעו 

שעת סיום מראש.
אותו ‘מזכיר’ משרדי יקח ערימת דפים מדודה, עשרה במספר לדוגמא בבקרה 
מראש על הזמן שהוא מקציב לעצמו את זמן סיום התיוק לקבוצת דפים זו. וגם 
או לבדוק  והעמקה מיוחדת לתכנן  אין מדובר בעבודה המצריכה מחשבה  כאן, 

דברים לעומק, אלא בדברים טכניים בלבד,  הקצבה ברורה לזמן ברור.
הקצבת הזמן לדבר שניתן למדידה יתן את הכח והעוצמה לסיים את הדבר תוך 
זמן שבאמת ניתן לסיימו, להוכיח את ההצלחה ולהמשיך למשימה הבאה. ואכן 
אחרי הסיום יבדוק את עצמו בתרגיל של ‘הספק מול זמן’, ויוכח לעצמו ולממונים 

עליו כי הוא אכן עמד ביעדים או לחילופין ח”ו לא. 
בעמידה  ההצלחה  בדיקת  העצמית.  הביקורת  שלב  הזמן,  הקצבת  לאחר  ב. 
בזמנים. אם עמד בזמנים - מצוין, ואם ח”ו לא, חבל עד מאוד. אולם ב’חבל עד 

מאוד’ וב’מצוין’ עדיין לא די, כאן בא הדבר שבלעדיו המהלך כולו אין לו סיכוי.

בפרק הבא אי”ה.
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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

הסדר והארגון לעצל והמתרפה

פרק ל“ד
המדור  את  נקדיש  הנכבדים  הקוראים  ברשות 
פתחנו  אותם  השיעורים  לסדרת  השבוע  הזה 
פתיחה  בשיעור  לו,  עובר  שחולף  הזה  בשבוע 

לקראת הסדרה כולה.
לענין  הזה  המדור  את  להקדיש  ההחלטה 
השיעורים נובעת בראש וראשונה מתוך תחושת 
גמל  אשר  העצום  החסד  על  להשי”ת  הודאה 
ענין  בכל  ושעל  צעד  בכל  עמי  לגמול  וממשיך 
הטובה  הכרת  ומתוך  השיעורים,  בענין  ובפרט 
אשר  וקרובים  ידידים  הנכבדים,  הקוראים  לכל 
לפני  וחיזוק  עידוד  בדברי  ומחזקים  מתעניינים 
ומאחלים  בהצלחה  שמחים  ולאחריו,  השיעור 
כוחם  יישר  בס”ד,  ההצלחה  להמשך  ברכותיהם 
בהרחבת  ידיהם  מעשה  בכל  יתברכו  המה  ואף 
הדעת ומתוך שמחת הלב. ובפרט לכל העוזרים 
והמסייעים באופן מעשי להצלחה בכמה ענייינים 

שנזדקקנו לעזרתם.
כאן המקום להודות בשער בת רבים להעומדים 
מנחת  ברחוב  ‘ויזניץ’  המדרש  בית  משמר  על 
זיידה  נחמיה  הרה”ג  ה”ה  בירושלים,  יצחק 
שליט”א והרה”ג מרדכי איינהורן שליט”א שנהגו 
את  לקיים  הסכמתם  והביעו  עין  טובת  עמנו 
ובעין  בהרחבה  המדרש  בבית  הפתיחה  שיעור 

יפה.
בעיקרו  התמקד  שהתקיים  הפתיחה  שיעור 
הספרים  על  ומעמיקה  מקיפה  בסקירה 
הודגשו  זיע”א,  הק’  המחבר  שחיבר  הקדושים 
את התחושה  והעברנו  רבים  היסטוריים  פרטים 
כי עצם העיסוק בספריו הק’ היא לזכות עצומה 
התועליות  ואת  ללומדים,  ובפרט  כולו  לעולם 
בהארת  בדרכיו  המעיינים  שזוכים  העצומות 

נשמתם הטהורה.
שמפרט  מרכזי  דף  חולק  השיעור  למשתתפי 
בשיעורים,  להשתתפות  הנחוצים  הפרטים  את 
הבעל”ט,  השיעורים  בנושאי  מפורטת  תכניה 
ודפי מובאות ומקורות הנצרכים להבנת השיעור.
בשבוע  בס”ד  נקיים  אשר  הראשון  בשיעור 
היהודית  ‘הנפש  בנושא  להעמיק  נתחיל  הקרוב 
וכמובן  לגלותן  הדרך  זיהוין,  ה’רגשות’,  מהי’, 
ברורה למסקנת  מעיון למעשה, עבודה מעשית 

הדברים.
בסיום השיעור נמקד דברים לקראת יום הקדוש 
‘ל”ג בעומר’ לפי אור תורתו הקדושה של רבה”ק 

זיע”א, בנושא: ‘תורת הסוד’ - מהו?

הלומדים  לרשימת  להצטרף  עדיין  ניתן 
נא  חמלתו,  וברוב  בס”ד  והולכת  שמתגבשת 
ליצור קשר עמנו בטלפון או במייל המצורף מטה.

נשמח לראותכם 

נתת דבריך לשיעורים


