
ישב ויסירם מליבו
כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו וכו' הא אינו 

מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו )אבות פרק ג' משנה י'(

דברים נוראים נאמרו על השוכח דבר מתלמודו, והחיוב הוא רק שמסירם מליבו. ההסרה 
מליבו צריכה ביאור. והלא הזיכרון והשכחה אינן מן הלב, והלא במוח הן תלויות, ואם כן "עד 

שיסירם ממוחו" הול"ל?
*

ר' יענק'ל יושב מרותק לשיעורו של רבו. הדברים שהיו נראים כמוקשים לגמרי ללא יכולת 
יישוב מקבלים אט אט אור חדש, פיו מפיק מרגליות והשומעים יושבים פעורי פה ומלאי 
התפעלות מן השיעור המופלא. הדברים היו כל כך מאירים עד שגם בקומו מן השיעור עוד 
זמן רב מתהלך היה ר' יענק'ל תפוס במחשבתו בחידוש העצום וביסוד המחוש שחידש רבו, 
וכל כך זה השפיע עליו עד שמכאן ואילך כל מה שלמד וכל ענין שעסק בו ניסה לקשרו עם 
החידוש של רבו. ניסה ליישב קושיות נוספות, ניסה לבאר שיטות ראשונים בלתי מבוארים. 
פעמים זה הצליח ופעמים לא, אולם הוא ניסה, כי הדברים קשורים בו בעצמותו. הדברים 

קשורים לליבו. 
*

עובר  הוא  בדרכו.  מאוד  זהיר  שמעון  ר'  המדרש.  בית  ועד  מביתו  יום  כל  הולך  שמעון  ר' 
רק במעבר חציה ורק בירוק, הוא גם עוזר לילד קט לעבור את הכביש בזהירות רבה. אם 
רב  זמן  להמתין  צריך  היית  האם  זה,  בכביש  אתמול  'כשעברת  היום:  למחרת  אותו  נשאל 
עד שיתחלף הרמזור לירוק', או 'האם אתה זוכר כמה רכבים עברו על פניך כשהמתנת עד 
שהכביש יתרוקן ותוכל לעבור בבטחה', מירב הסיכויים שהוא יענה בשלילה ובמשיכת כתף. 
ולכאורה הרי הדברים היו במוחו, הוא נזהר שלא לעבור באדום, והוא בודק שאין מכוניות,  
ובכ"ז הוא לא זוכר, היתכן? והתשובה היא, הדברים היו אכן במוחו, אולם לא הגיעו עד ליבו. 
זה לא נעשה חלק ממנו, הוא סינן את הידיעה הזאת כבלתי חשובה, ומיד היא הושלכה לסל 

האשפה. 
המסקנא: מחשבה שלא נקשרת ללב, לא נשארת במוח.

*
מוחו של האדם הינו משוכלל ביותר, יש בו את התכונה המופלאה של הסינון. מה שחשוב 
עבורו באמת הוא מפתח, ועם זה הוא הולך ודואג שיצליח. הדבר נקשר אל ישותו הפנימית 
לו  חשוב  בהכרח  שאיננו  דבר  זאת  לעומת  לליבו.  שנקשרה  כמחשבה  יוגדר  אשר  והוא 
באמת, גם אם זה חשוב בדרך כלל, את זה המוח מסמן כדרגה נמוכה יותר, וממילא גם היחס 

והזיכרון מאותו ידע הוא בהתאם. 
עצמו  עם  בעצמו'.  'הוא  הוא  העת  כל  האדם  בני  ככל  רוב  את  מעסיק  שהכי  הדבר  והנה, 
הוא קם ועם עצמו הוא הולך כל היום. ולכן, לכאורה כשמגיע ללימוד תורה ועסק המצוות 

הדברים לא מצליחים להיכנס לליבו. כי הלא הדבר הכי חשוב נמצא שם. אין כניסה לזרים.
וכעצה נפלאה להתגבר על מחסום זה, כאשר כל מחשבה של רוחניות ולא כ"ש לימוד תורה 
וקיום מצוותיה, יקשר לעצמו - כלו', שיחשוב היכן אני נמצא ביחס לדבר נשגב זה. כיצד אני 
יכול להתחזק ולהוסיף לעצמי במחשבה דיבור ומעשה, ובכך היא נבללת בדמו ומשתתפת 
עם עלייתו האישית. נמצא, הדבר נקשר לעצמותו, לליבו, והרי אין דבר שקרוב לעצמו יותר 

מעצמו הרי קשר את התורה לליבו.
וכשאינו לומד באופן כזה, והוא עצמו נשאר מנותק מן הלימוד ועסק התורה ומצוותיה הוא 

הוא אשר מוגדר כאותו שהסיר את התורה מ'ליבו'. 

גליון מ"ב
פרשת שלח

תשע"ו

חוש הריח כהוכחה

למעלה ממאה ברכות אומר אדם בכל יום. ברבות מהן 
'ברוך אתה ה' אלקנו מלך העולם',  הוא פותח ואומר 
כך  כל  אין  נאמרות  הללו  שהמילים  פעמים  ומרוב 
בין  הרב  החילוק  מגיע  וכאן  אליהן,  ראויה  לב  שימת 
העמל על עבודת המחשבה לאלו שעדיין לא התחילו 

במלאכה קדושה זו.

כי מי שכבר התחיל בעבודת המחשבה, ולא מחשבה 
סתם אלא לתרגל מחשבה חזקה, אי בכל פעם שהוא 
אומר את המילים הללו של 'ברוך אתה ... מלך העולם' 
הארכנו  כך  שכל  הראיה  את  ורואה  עיניו  עוצם  הוא 
שיותר,  כמה  ולהרחיב  להעצים  הקודמים  במדורים 
העולם'  'מלך  שהוא  ה'אתה'  את  כביכול  רואה  הוא 
באמת  נראה  הוא  אשר  כפי  העולם  את  רואה  והוא 
בו  ומוטבע  ניכר  העולם  שמלך  רוחנית  ראיה  דהיינו 
ונחת  משמחה  מתמוגג  והוא  זו,  מראיה  מתענג  והוא 
השי"ת  את  לחיות  הזאת  הנפלאה  ההרגשה  על  רוח 
ולהבין כי הכל מה שנראה לעיננו זהו לבוש שהוא גם 

קוב"ה בעצמו כביכול.

וע"י  פנימיותו  מתוך  באיש  שמתגלה  חדש  חוש  זהו 
חדשה.  רוחנית  ראיה  רואה  פשוט  הוא  הזה  החוש 
הרעיון הזה קצת קשה לתפיסה, וכי איך יש חוש חדש 

שאינני מכיר ואיזה מין ראיה זו, ממש לא מובן.

אתה  הריח.  מחוש  הוא  יתכן  שהדבר  לכך  ההוכחה 
להריח  בשמים  זה  ואומר  הצנצת  את  לאפך  מקרב 
חרדל,  שמכילה  השניה  הצנצנת  את  לוקח  ואז  בהם, 
וחזק נמצא  כי דבר חריף  ויודע  אף אותה הוא מריח, 
מול אפו, לו יצויר שלידך עומד אדם שחוש הריח ניטל 
צנצנת  את  לאפך  מקרב  אותך  רואה  הוא  ל"ע,  ממנו 
לברר  יודע  אתה  מבין  אינו  והוא  השניה,  ואת  האחת 

מה כל דבר ודבר והוא אינו מצליח בכך כלל.

כזה בדיוק הוא החוש הרוחני שמי שזכה בו רואה את 
ה'מלך העולם' בעולם הזה, באותו זמן שמי שלא זכה 
לחוש הזה לא מבין מהי ההנאה הגדולה שנהנה אותו 
בעל חוש הרוחני מן העולם. הצטרף גם אתה לעבודה 
תכנס  חדשה  וחיות  החזקה  המחשבה  של  זו  קדושה 

בך.

וכן האיש בעצמו כשמתפלל על עצמו, התפילה עצמה ג"כ זכות היא לו, כי הלא ישראל הוא בן 
להקב"ה, והוא מתפלל עתה בעד בנו של הקב"ה ומלמד זכות עליו        )דרך המלך שלח תר"ץ(



052-7621345
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פרק ל"ח 

'ביטחון עצמי'

בסייעתא דשמיא נעבור לנושא חדש, נושא שמדובר עליו המון בין אנשים בכלל וצעירי 
הצאן בפרט.

'אין לי ביטחון עצמי' - סח לי אחד התלמידים כאשר ביקש לשוחח שיחה אישית, ולאחר 
גמגומים וניסיונות לא מוצלחים להגדיר את המעיק עליו הוא מצא סוף סוף את הנוסחה, 

הוא הצליח לבטא את הקושי בקול שקט ומרוסק - 'חסר לי ביטחון עצמי'...

'מה זה ביטחון עצמי'? השבתי לו כיהודי בשאלה מתבקשת, אם הוא יודע שזה מה שחסר 
לו, משמע הוא יודע בבירור מהו הדבר החשוב הזה, אזי ביקשתי ממנו הבהרה, שינסה 
להגדיר ולהסביר מהו אותו מושג ששגור בפי העם 'ביטחון עצמי', וכשנברר שהוא מבין 
מה פרוש המושג, אז נבדוק האם באמת אין לו מהמוצר החשוב הזה, ואם באמת אין לו 
וברור שהוא חייב את זה ואיננו מסתדר בלעדיו, אז ננסה לבדוק יחדיו את הדרך להשגתו.

לא ניכנס אל פרטי אותה שיחה אישית שנערכה לפני שנים מספר, אולם אותה שיחה 
חידדה אצלי את הדבר הידוע זה מכבר, כי הדיבור ב'הכללות' וב'סיסמאות' עלול לבלבל 
ולסבך נפשות צעירות ובוגרות כאחד, כאשר הם מחפשים בעצמם את ההגדרות שכולם 
אומרים שחשוב מאוד שיהיה לבני אדם, והנה הוא, 'חלש האופי' וה'בטלן' בעיני עצמו 
חסרה לו אותה מעלה חשובה. הנה עוד סיבה להרגיש נחות דרגה ולַבכות את החיסרון 

שיש לו על פני האחרים שהם מלאים ב'ביטחון עצמי'.

בס"ד בפרק זה ובבאים אחריו בס"ד ננסה להגדיר לעצמנו בהגדרות ברורות את הנושא 
בעל  רבנו  של  והנהירים  המאירים  הקדושים  דבריו  עפ"י  ולשלילה,  לחיוב  הזה  החשוב 
'חובת התלמידים' אשר ייחד שני פרקים שלמים לנושא חשוב זה, ואנו ננסה לדלות את 
פנימיות הנקודות המרכזיות שבהם בכדי להבין היטב את הדרך בה נצעד, והאור אשר 

לאורו נלך. 

ה'ביטחון  של  זה  בעניין  ישנן  לכאורה  מנוגדים  כוחות  שני  כי  נפתח,  הדברים  בראשית 
העצמי', עוד טרם ניכנס להגדרת העניין בשפה מדוברת. שני הכוחות הינן - גאווה וענווה, 

או גבהות הלב ושפלות. 

במבט כולל אנחנו מפרידים בין שתי המידות ההפכיות הללו ומגדירים את הגאוה וגבהות 
הלב כדבר שלילי, ואת הענוה והשפלות כדבר חיובי, הגאווה הינה המידה המגונה ביותר 
מבין המידות הרעות, הרי הקב"ה בעצמו אמר על המתגאה כי 'אין אני והוא יכולים לדור 
'דוחק רגלי השכינה'. לעומתם הענווה ושפלות  ועל המתגאה אי' בחז"ל שהוא  כאחד', 
הרוח נתפסת כמידה הנעלית ביותר מבין כל המידות הטובות, מידה שמשה רבנו ע"ה 

השתבח בה מפי הבורא ית' בעצמו.

תכף  נראה  מעמיקה  יותר  בהתבוננות  כי  בלבד,  שטחית  בצורה  הדברים  הם  כך  אולם 
בעליל, כי גם בגאווה ישנו חלק נכבד ומאוד נעלה שהוא מאוד חשוב בעיני ה', 'ויגבה לבו 
בדרכי ה'' )דברי הימים-ב יז, ו(, ואף במידת הענווה ישנו חלק מגונה ביותר חלק הרסני 

לכל מידה טובה, 'ענווה פסולה', וכלשון ה'חובת התלמידים' - 'שפלות מרומה'.

את הנושא המרתק הזה נפתח ונדון בו בס"ד בפרקים הבאים עלינו לטובה, אך טרם כל 
ננסה לבדוק ולהוכיח בפרק הבא שביטחון עצמי הוא דבר שנמצא בכל אדם מעצם לידתו 

לעולם הזה, ויה"ר שיהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל.

מאבד עצמו לדעת

כמה נורא לשמוע על אדם טוב ותמים דרך שמרוב 
צרותיו החליט לסיים את חייו בעולם הזה באופן 
ולראות  הנהר  שפת  על  לעבור  נורא  כמה  יזום. 
אדם מזנק לתוכו ותוך דקות ספורות גופתו צפה 
על פני המים כשהיא נטולת רוח חיים. זה באמת 
מעורר תחושות נוראיות ומחרידות כשהמחשבות 
על  ההסכמה  אי  לבין  הרחמנות  בין  מתרוצצות 
אי  על  להחליט  גם  כדי  ותוך  הזה,  הנוראי  הצעד 
האפשרות והזכות לשפוט ולדון אדם שכזה שהגיע 
לשפל המצב בצרות שעברו למעלה ראש, והחליט 

ליטול את ההחלטה על המשך חייו בעצמו.

יצר הרע המפתה ומנסה בכל כוחו לצוד בני אדם 
רעיון  תקופה  בכל  ממציא  הערמומית,  במצודתו 
האדם  של  דעתו  שיקול  על  לגבור  כיצד  חדש 
מצור  לסור  לו  ולגרום  בוראו  את  לעבוד  המבקש 

מחצבתו.

היו שנים בהם דעת בני אדם היתה ברורה וחזקה 
וההחלטה לעבוד את ה' היתה מובנת ובלתי ניתנת 
לערעור, בתקופה זו היצר עמל בכל כוחו להחדיר 
של  במוחם  ועקלקלות  משונות  ודעות  מחשבות 
בני האדם, הוא הפיץ את רעיון ההשכלה והקדמה, 
הפכיות  השקפות  לפתח  אדם  בני  הביא  הוא 
לבבם  להסיר  בכדי  הכל  והישר  הנכון  השכל  מן 
לפניו  לעבוד  הנצרכת  התמה  ומהעבודה  מהבורא 

בלבב שלם.

אולם, בדורות האחרונים, יצר זה אין לו כבר עבודה 
קשה שכזו, הוא מצא כבר דרך קלה מזו, דרך קלה 
משייכות  האדם  כל  את  מפקיע  הוא  ידה  שעל 
הבא,  ובעולם  הזה  בעולם  עתידו  על  למחשבה 
אין  וממילא  בסופו,  יהא  מה  לו  אכפת  לא  וכבר 
צריך מלחמה על דעות והשקפות, אין צריך עמל 
בדבר  והישר  הנכון  המחשבה  מהלך  את  להפקיע 

עתידו בעולם הזה והעולם הבא.

את  לאבד  מדעתו,  האדם  את  לאבד  היא  הדרך 
עצמו מהחשיבות ומן הערך העצמי שלו, להביאו 
עתה  איתו  קורה  מה  בכלל  לו  אכפת  שלא  למצב 
בעתיד  כך  אחר  איתו  שיקרה  מה  שלא  ובודאי 
גהנום,  עדן,  גן  יחיה,  'ימות,  יותר.  והרחוק  הקרוב 
למי, להאנכי שלו. וכשהאנכי הוזל והופקר אצלו, 
קרך  אשר  עבורו.  ולדאוג  בו  לטפל  כדאי  אינו 

בדרך, קרירות בכל, אף בעצמותו'.

'אל תבכו לממית עצמו בלבד, בכו בכה גם להולך 
ומת' 

)צו וזירוז כה(

הודעה חשובה
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