
יום אחד לפני מיתתך
ושוב יום אחד לפני מיתתך )פרק ב' משנה י'(

מאמר הבעש"ט הק' זיע"א לנגד ענינו: 'מציץ מן החרכים', כשאדם עומד ח"ו להיכנע ליצרו 
האמת  אדם'.  יראני  'שלא  יראה  עליו  נופלת  מיד  לה',  לרצון  שאינו  דבר  לעשות  ומבקש 
היא, שאין זה פחד פשוט מבני אדם, אלא מידת הירָאה הקדושה שנשתלשלה ממרום, רק 
התלבשה אצלו ביראת בני אדם, לו ישכיל ויבין את אשר לפניו, מיד יפנה מהנסיון שלפניו 

ויתקשר לבוית"ש שמציץ עליו מן החרכים וינצל מן החטא, עכדה"ק.

למתבונן, קצת תמוה הענין, הכיצד ירָאה אשר כבויה אצלו לגמרי תתעורר דוקא בעת שהוא 
לפני חטא שמרחיק אותו יותר מן הבורא, אולם, המציאות תוכיח כן, כאשר לפנינו גחלת 
חמימות,  איזה  בה  שיש  חיצוני  סימן  שום  עליה  רואים  איננו  לגמרי,  כמעט  כבויה  עוממת 
אולם כאשר נשפוך עליה טיפת מים, מיד תרעיש ותרחש קולות מבעבעים מתוך החמימות 
הנשמה  אור  את  לכבות  מבקשים  כאשר  בעבודה"ש  לנו  שיש  העמימות  למרות  כן  שבה, 

בעבירה נוספת ח"ו, מיד אותה יראה קדושה מתעוררת ומתלבשת בקרבינו.

נמצא, השי"ת נמצא בתוכנו בכל עת ועונה, ובכל עת היינו יכולים לפנות ולגשת ולהרגיש 
את קרבתו אלינו. והנה, בכ"ז רואים אנו שאנו רחוקים כל כך מהרגשת קרבת אלוקים אשר 
למעשה קרוב כל כך אלינו. הסיבה היא מחמת תילי העפר שהצטברו על ליבנו במשך השנים. 
עת מחמת  בכל  אותנו  השוטפות  המחשבות  ואחרי  רודפים  אנו  אחריהם  ההבלים  מחמת 
להפנות  ובכדי שנוכל  לנקות אותם  בכדי  כן  ואם  בחיינו,  אותנו  הרבות האופפות  הטרדות 
להפסיק  ההפך,  את  לעשות  אנו  צריכים  בקרבינו,  הנמצא  השי"ת  אל  האורה  זרקורי  את 
לרדוף אחרי ההבלים ומחשבותינו תפסיקנה לתכנן ולחשב כל היום כולו בכל המעת לעת 

את דאגת המחר.

העת הטובה ביותר להפנית הזרקורים הנכונים למקום הנכון היא עת התפילה. "ממעמקים 
ואני מבקש כי  קראתיך ה'", מעמקי הלב אני קורא לך השי"ת הנמצא שם במעמקי ליבי, 

אוכל להגיע לשם ולגלות את אמיתות פנימיות ליבי. 

מחשבותיו  שטף  את  האדם  יעצור  כאשר  רק  תהא  הלב  למעמקי  לחדור  ההצלחה  אולם, 
הוכשרה  כזאת  בעת  טורדות,  ממחשבות  נקי  במוח  לביתו  יהיה  נקי  מטרדותיו,  ויתנתק 

השעה שגילוי קדושתו ית"ש הטמונה בו תתגלה ממילא.

מלאכה לא פשוטה כלל ועיקר היא עצירת המחשבות השוטפות ללא הרף, ותחתיהן להכניס 
מחשבות חדשות, מחשבות קדושות. "שוהין שעה אחת קודם התפילה" היא העצה היחידה 
שעל ידה ניתן לעצור את שטף המחשבות ולהגיע לגילוי אור ה' הזורח בו. וחז"ל הדגישו את 
הלשון "שוהין" שעה אחת. שהיה ורגיעה היא ההכנה הנכונה נצרכת ביותר לפני התפילה. 
אבק המחשבות הגורם לאובך הנורא ישקע בעקבות השהיה והמרגוע, ואור הנשמה תתגלה.

ההוראה המתמיהה מעט "שוב יום אחד לפני מיתתך" אשר כבר הורו לנו בזה שעי"ז כל ימיו 
בתשובה, מאירה באור נגוהות חדש לפי כל הנ"ל. כל מה שהאדם מבולבל ואבק המחשבות 
מיתמר ועולה עד שמי רום ומפריע לאור השי"ת הטמון בו להאיר הוא מחמת טרדות העתיד 
ויום המחר התופסת את כל מהותו ונפשו, אולם "שוב יום אחד לפני מיתתך", תיגש לעבוד 
את השי"ת כאילו היום הוא היום האחרון בחייך. אין מחר שצריך לדאוג לו ואף לו לחשוב 
כיצד הוא יעבור, הראש פנוי לעבודתו ולשפוך שיח לפניו, אור הנשמה חלק אלוק ממעל 

יאיר עליו והאהבה והיראה האמיתיות יהיו גלויים ומאירים לו את הדרך. 

                                                                                                                                   )עפ"י פרשת במדבר(

גליון מ"א
פרשת בהעלותך

תשע"ו

'קבלה' חסידית
וכל  חפץ  כל  של  הרוחני  הכח  היא  האמתית  המציאות 
ברורה  בצורה  והסקנו  הוכחנו  כך  בעולם.  שיש  מציאות 
משתנה  הינה  מציאות  כל  הרי  ובקצרה,  הקודם.  בפרק 
האדם,  מבשר  לחלק  ללחם,  לקמח,  מחיטה  הזמן,  עם 
מול  רואים  שאנחנו  העכשווית  המציאות  כן  ואם  וכו', 
איננה  היא  ולכן  משתנה  מציאות  אלא  איננה  עיננו 
הרוחני  הכח  הינו  האמתית  המציאות  אלא,  אמתית. 
המחיה את החפץ הגרעין הפנימי והיסוד ממנו הוא נוצר 

הוא המציאות וכל השאר איננו אלא דמיון מטעה.

ולכן אנו שהוא שואפים למחשבה וראיה ברורה ואמתית 
שלנו  והראיה  המחשבה  דבר  את  ולהשכיל  להבין  עלנו 
ה'  מאמר  את  לראות  והראויה,  הנכונה  בדרך  שתהא 
בלבד  ה'  בכח  נברא  שהחפץ  ולא  בחפץ,  הנמצא  וכוחו 

אלא החפץ הוא מציאות ה' בעולם.

*
הרבה בני אדם אוהבים ללמוד 'קבלה', אין אנו מדברים 
מאותם ערלי לב שעוסקים ברזי עולם והם רחוקים מכל 
ונבדלים  מהם  מתרחקים  אנו  ומצוות,  לתורה  שייכות 
מהם כמטחווי קשת. אנו מדברים מאנשים אוהבי תורה 
ושומרי מצוותיה והם אוהבים לחדור אל פנימיות התורה 
אשר  החסיד  כיצד  נתבונן  הבה  עולם.  רזי  את  ולהבין 
השיג על נכון ועל בוריו את היסוד הנ"ל בדבר המציאות 
האמתית לומד תורה, וכיצד לומד את אותו מושג ואותו 
לימוד האדם שעדיין רואה את המציאות הנראית לעינים 

כמציאות בפני עצמה.

ישנו מושג בקבלה ש'לחם' בגמט' ג' פעמים שם הוי"ה. 
מי שעדיין לא השיג את המציאות האמתית הנזכרת הרי 
הוא מתבלבל. הוא רואה מול עיניו מציאות גשמית של 
לחם, לחם שאוכלים לועסים ובולעים, והנה בלחם הזה 
במציאות,  סתירה  זו  האין  הוי"ה,  שם  פעמים  ג'  מרומז 
זו מציאות  והוא מיישב לעצמו את הקושיא בכך שאכן 
גשמית אבל יש כאן רמז לדברים נשגבים יותר בעולמות 

העליונים.

הנכונה,  הראיה  את  השיג  שכבר  האמתי  החסיד  אולם 
הוא מבין היטב כי הלחם שהוא רואה מול עיניו אינו לחם 
גשמי, הוא אור רוחני שלבוש בלבוש גשמי, ואם כן הג' 
הויו,ת שבלחם אינן איזה רמז למשהו תלוש וגבוה, הוא 

המציאות ממש.

הבדל משמעותי ומהותי. בין והתבונן.

ענין פניה בעבודה או בלבול המחשבות  או לימוד שלא לשמה כולם מין בוסר הם. אם לא היה בתורה שום טעם טוב לא היו נצמחות מחשבות והרגשות לא 
טובות אלו. רק כיון שישנן מתיקות עונג ונופת צופים אלו בתורה, והוא בפנימיות נפשו התחיל להרגיש אותן, וכיון שלא נכנס עוד כולו במצוה ולא נתכשר כולו, 
אז נעשה מזה מין בוסר, דהיינו טעמים טובים באופנים רעים, הוא מתענג מן המצוה אך לא מעצם אור המצוה, כי אם מזה שישבחוהו אנשים על שעשה   מצוה. 
עונג אור המצוה נעשה חומץ ופנייה.                                                                                                                                                               )דרך המלך בהעלותך תר"ץ(
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פרק ל"ז 

עצלות וזריזות - סיכום

בסייעתא דשמיא זכינו במשך השבועות האחרונים לעסוק בתורת שינוי ההרגלים, לעיין ולהעמיק 
התלמידים'  ה'חובת  אשר  וההתרפות  העצלות  במידת  ההעמקה  עבור  הובא  והענין  כדבעי,  בה 

מעמיד את מידה זו כאבן נגף הראשונה במידות המפריעות להתקדמות האישית בכל תחום.

לאחר שדשנו וביארנו כל חלק לגופו, הגיע עת סיכום המדובר טרם נתחיל להכנס למידה הבאה 
גמור, בפרקים  זיל   - ואידך, פירושא הוא  נזכיר את הנקודות המדוברות על קצה המזלג.  בס"ד. 

הקודמים. 

א העצלות - חוסר אכפתיות של העצל אל מול משימות המוטלות עליו בענייני היום יום 	.
ובעבודתו האישית. דומה הוא העצל לחיות הטורפות המסתובבות ביער בחוסר מעש 
כשמזונן מסופק מטריפת חיות תמימות. לעומתו - הזריז עוסק במלאכתו לטובת תיקון 
המתוקנים  ומעשיו  פעולותיו  מחמת  יותר  ומשופר  יותר  טוב  נעשה  העולם  העולם, 

והמושלמים.

א העצלות ניכרת בעיקר בעת שניסיון עומד בפני העצל. בעוד שהזריז לוקח את הניסיון 	.
כאתגר שממריץ אותו לפעול בחדווה, העצל עוצר מלכת ונכשל.

א מהות המידה הקשה הזו נעוצה בפיזור הדעת. חוסר יכולת להתרכז בדבר אחד באופן 	.
מוחלט, והפיזור גורם לחוסר עשיה וחוסר דיוק ומיקוד בעבודה.

א מתרפה הוא ה'כמעט' עצל, הוא עושה מה שצריך אבל באיטיות מרגיזה, הוא לכאורה 	.
הצורך  של  וההרגשה  בחיסרון  הכרה  מבחינת  אבל  כלום,  עושה  שלא  העצל  מן  עדיף 

בתיקון הינו קשה הרבה יותר כי הוא מרגיש שהרי בכל זאת הוא עושה משהו.

א חייבים לעשות מעשה - שינו מחייב מעשה ממש ולא רק דיבור או מחשבה אודותיו. עד 	.
שלא ינוע אדם ממקומו לא יועילו כל המוסרים והדיבורים. הכלל כי 'המחנך הוא אתה 
בעצמך' וכל ההוראות שאתה מקבל הינן רק כתמרורי דרך ומסלולי כיוון שמסייעים לך 
בציוני דרך להיכן לצעוד ולהיכן ללכת, אבל ההליכה - אתה בעצמך נוע תנוע ממקומך - 

אף אחד לא יעשה זאת תחתך.

א שינוי הוא דבר כלל לא פשוט. כח ההרגל חזק מאוד, והוא לא נותן לתקן חסרונות בקלות. 	.

א שינוי הרגלים צריך להיות במקום שם הם נוצרים - במוח. ולכן הדרך לשינוי ההרגלים היא 	.
ע"י שכנוע המוח שיסכים לשינוי, וזה בדרך של שיחה עם עצמו כדרך שמנסה לשכנע 
יצליח להבין בפעם ראשונה או מקסימום בשניה,  אדם אחר. אבל, בעוד שאדם אחר 
בשינון  אלא  יחידות,  בפעמים  להשתכנע  מסכים  ולא  ביותר  ועצלן  עקשן  שלנו  המוח 
וחזרה בלתי פוסקים בהחלטיות ובחזקה, בשילוב קביעת עובדות בשטח, פעולות שיתנו 

למוח להבין כי הדברים שהיו עד היום לא ישובו עוד.

א במידת 	. להשתלם  המבקש  על  המוטלת  הגדולה  המטרה  זו   - והריכוז  המיקוד  חיזוק 
הזריזות ולכן עליו לתרגל את המצבים הבאים:

א הקצבת זמן מראש לכל תפקיד שהוא עומד לעשות. 	.

א את 	. שמעצימה  ביקורת  אלא  תרגול  סתם  לא  אך  התרגול.  להצלחת  חיונית   - ביקורת 
תחושת הסיפוק והעונג כשהצליח המתרגל להגיע ליעדו, ומאידך מעצימה את תחושת 

ההפסד והכאב כאשר לא הצליח חלילה.

א במשך הזמן להוכיח לעצמו שגםבזמן שנקבע מראש ניתן להוסיף עוד משימות להגיע 		.
לניצול זמן מקסימלי.

זיל גמור בפרקים הבאים עלנו  יהיו נר לרגלנו בכל מצב של שינוי ואידך  אחד עשר דיבריא אלו 
לטובה.  

צדיק שכמוך

להגיע   – ברורה  שלנו  הרוחניים  בחיים  המטרה 
שהיא  הלב  ולהתעוררות  הקדושה  הנפש  לגילוי 
בה'  דבק  להיות  אמת  דרך  על  ותצעידנו  תוליכנו 
השליליים  הדברים  מכל  להיזהר  דרכנו,  בכל 
דברים  רק  לעשות  החיים  עץ  דרך  את  ולשמור 

חיוביים כנדרש.

אולם, בכדי להגיע להתעוררות זו נדרשים דרכים 
מאמץ  וללא  טבעי  באופן  להתעוררות.  ועצות 
ולא  מגיעה  לא  לרוחניות  ההתעוררות  מיוחד 
מתגלה מעצמה. ולכן צריכים אנו להרגיל א עצמנו 
כי כל הדרכים כשרות להתעוררות רוחנית. ואפילו 
דרך שעל פניו נראית כלא נכונה וכלא מציאותית 
מ"מ כשאין מנוס גם דרך זו מצויינת להתעוררות.

צדיק  אתה  כי  ומוחשי  חזק  בציור  לעצמך  דמיין 
הצחה  ונשמתך  שלמות  מיני  בכל  מושלם  אמתי, 
מאוד  גבוה  להיכל  מגיעה  ופגם  סיג  ללא  כשלג 
לקראתך  יוצאת  מעלה  של  פמליא  כל  בשמים, 
לבא  מתרגשים  כולם  בראשם,  ית"ש  והבורא 
העליונים,  בעולמות  לביקור  כך  כל  גבוהה  נשמה 
סודות  עימה  ולדבר  עימה  להשתעשע  שמחים 

נפלאים.

תמשיך ותתאר ותמשיך לצייר בדמיונך את המחזה 
הזה, להרחיב ולהעצים אותו ככל שתצליח, כי ברור 
הדבר שכאשר תצליח להגיע לאיזה שהוא הרגשה 
להגיע למצב  ודאי תצליח  הרי שכבר  כזו  אמתית 
צחה  להשאירה  הקדושה  נשמתך  את  שתחשיב 
ונקיה מכל רבב, שהרי לא יתכן שאורח רם מעלה 
כמותך ילכלך את בגדיו ויגיע לביקור החשוב הזה 

מלוכלך ורב על בגדו.

כל  כאמור,  כי  אלו,  למחשבות  מלהגיע  תירא  אל 
התעוררות  של  למצב  שתגיע  ובלבד  כשרה  דרך 

וגילוי הנפש. הדרך אל המטרה לא כל כך משנה.

)דרך המלך שבועות ליל ב' תרפ"ט(

הודעה חשובה

שיעור מס' 5 מסדרת השיעורים

'בדרך המלך נלך'

יתקיים השבוע ביום שלישי א' סיון ע''ו

בביהמ"ד ערלוי ברחוב גבעת משה י-ם בשעה 8.45

נושא השיעור:  המשך המידות - חדירה 

לעומק שורש הבעיות והדרכים לתיקון

להצטרפות ופרטים 0527621345

נתקבלה תרומת 

הרה"ח שמואל חיים הרשקוביץ שליט"א
לרגל הולדת הנכדים התאומים לבית קוויט

כמר שמעון וכמר אליהו שיחיו  למזל טוב
יזכו לרוות מהם ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת מתוך הרחבת הדעת דקדושה

מערכת 'דרך המחשבה'


