
כל הסימנים הראו כי יש כאן ממצאים ייחודים, עתיקות 
בנות אלפי שנים השוות הון רב. המיקום אינו ברור בדיוק, 
מוגבר  ל’אדרנלין’  גרמה  הידיעה  ברור.  כן  האזור  אבל 
הנמצאת  במציאה  חפץ  היה  אחד  כל  המקום,  בתושבי 
קילומטרים  גר,  הוא  בו  ובאזור  לידו  כאן  ממש  כאן, 
הזה  המרחק  כולו  לעולם  ביחס  לכאן,  או  לכאן  ספורים 

איננו גדול כלל ועיקר.
המקום  תושבי  עמלו  הכוכבים  צאת  ועד  הבוקר  משחר 
בכוח גדול ורב למעלה מן הכוחות בכדי לנסות את מזלם. 
על  מבחוץ  הצופה  עיני  למול  נגלה  החפירה  ימי  במשך 
איננו  שניהם  וכפי  אנשים,  סוגי  שני  אלו  כפיים  עמלי 
האחד  והלאה.  מהם  בוודאי  ההצלחה  כי  להיות,  רוצים 
מאוד  לחוץ  והוא  בתנועותיו  מהיר  במעשיו,  זריז  מהם 
קופץ  תזזית,  כאחוז  מחפש  הוא  אחר,  יקדימנו  שמא 
ומתחיל  עוזב,  כאן,  מנסה  להכא,  ומהתם  להתם  מהכא 
אך  ומוצלח,  זריז  חיפוש  נראה  באמת  זה  אחר.  במקום 
זריזות,  איננה  מהירות  כלל.  חיפוש  כאן  שאין  האמת, 
מהירות מופרזת הינה שטחיות וחוסר מיקוד בנושא אחד 

לברר אותו עד תומו.
עד  היסודי  הטיפוס  הוא  המחפשים,  של  השני  הסוג 
ושוב,  שוב  אותה  ובודק  אחת  פינה  הוא תפש  להחריד. 
מעמיק לחפור ומסנן כל רגב עפר, גם לאחר שכבר בדק 
בדיוק  זאת  בכל  אולי  ובודק,  שב  עדיין  ידו,  שלאל  ככל 
כאן נמצא האוצר, אולי אם ימשיך לחפש בהמשך הדרך 
כנראה  הוא  גם  שלו.  האגדית  העשירות  את  יפספס 

לעולם לא ימצא כלום. אפס סיכויים יש לו. 
ולרוץ,  להזדרז  צריך  ביסודיות,  אך  במרחב  לחפש  צריך 
אליך  הקרובה  בדרך  למצא  ונחושה  איטית  ריצה  אולם 
להיצמד  לא  ומאידך  גדולים.  במרחקים  בהכרח  ולא 
לנקודה אחת ומינה לא לזוע. ריצה משוחררת המאפשרת 

שימת לב והספק גם יחד.

תרגול  האחרונים.  בשבועיים  כאן  שנינו  רגשות’  ‘זיהוי 
רב צריך לתרגל לזהות מכל פעולה של האדם את הרגש 
העולה ממנה ולמצא את האור האלוקי השוכן בה. לא בכל 
פעם ולא מכל פעולה ניתן להצליח להעלות ולהרגיש את 
הרגש הנלווה אליה, ובפרט בתחילת דרך התרגול. ומצד 
שני לא צריך לחפש רגשות ממרחק, כי קרוב אליך הדבר 
לדעת  ומשוחררת  בריאה  התבוננות  צריך  ולכן  מאוד. 
לחפש באזור האישי את הבורא יתברך המתגלה בעולם 
ע”י רגשותיך, אל תחפש במקומות מרוחקים, אולם אל 
הנך  אם  מסויים  רגש  בזיהוי  מידי  רבות  תתעכב  גם  נא 
רואה שאינך מצליח לזהות ולהרגיש אותו כרצונך התבונן 

שוב במעשה אחר ובפעולה נוספת שלך. רוץ לאט.

והנה הסתלקות צדיק מעולם הזה הוא ענין עליות הנשמה כנודע, וכיון שחלק מרצון שלנו וחלק נשמותינו נכנסו בו
ונתדבקו בו ובנשמתו, אז גם את נשמותינו הקשורים בו הוא מעלה

 )בני מחשבה טובה אות יא( 

החודש הזה לכם ראש חדשים )שמות יב א( וברש”י, נתקשה משה על מולד הלבנה וגו’ והראה 
לו באצבע את הלבנה ואמר לו כזה ראה וקדש.

ולכאורה לשון הפסוק נראה ככפל לשון, ‘ראש חדשים, ראשון הוא לכם’. ועוד צריך להבין 
את הקושי של משה רבינו ע”ה במולד הלבנה, עד שהקב”ה הוצרך להראות לו כביכול ‘כזה 

ראה וקדש’.
והנראה בביאור הענין. בהקדים ביאור ענין מה שתיקנו לנו חכמנו ז”ל להקדים קריאת פרשת 
‘החודש הזה לכם’ לחודש ניסן. ידועה היא השאלה המחקרית אם מצב חושך הוא ממשות 
בפני עצמו, וכשהאור מפנה מקומו נכנס החושך במקומו, או שמא אין החושך ישות לעצמה, 
הקבועה  המציאות  כבה,  עליה  שהעפיל  וכשהאור  חשוכה,  היא  המציאות  אור,  העדר  הוא 

נשארת במקומה.
אין אנו באים בזאת להכריע בספק זה אשר כבר דשו בה רבים, אלא אנו באים בזאת להחריג 
ולהבליט נקודה אחת ברורה. שיש מקרה שהספק הזה איננו קיים, אין אף בר דעת שיוכל 
לטעון כי החושך כאן הוא העדר אור, המקרה הזה הוא במקום שהוא כולו מואר, ובאמצע 
המקום הזה יש מקום חשוך. המקום החשוך הזה לא יכול להיות מצב של ‘העדר אור’, ברור 
כשמש שיש כאן גוף חיצוני וממשי שעומד מול מקור האור והוא מפריע לאור להגיע למקום 
החשוך הזה. בכדי להאיר את אותו מקום לא נותר אלא להסיר את החפץ המונח ומפריע 

לאור, ואז האור ישוב להאיר כבתחילה.

ולגופו  הזה  לעולם  היא ממשות מאירה. חלק אלוק ממעל ממש המתפשט  נשמת האדם 
של יהודי. באופן טבעי ורגיל צריכה הנשמה להאיר לאדם ולשמחו בעבודה”ש. והנה נראה 
של  והשמחה  החשק  ממנו,  נסתר  שהאור  שונים  בעיתים  רבים  מקרים  שישנן  במציאות 
מצוה מסתלקת ממנו, החושך יכסה את כל פעולותיו הרוחניות, הלימוד ללא חשק, התפילה 
ביבשות וללא כל חיות, הכל נעשה בעצלתיים ובקושי רב, נים ולא נים תיר ולא תיר, וכאשר 
הדבר נמשך איזה זמן, האדם יכול להגיע למסקנא כי זוהי מציאותו, חושך אופף אותו והעדר 
אור היא מציאותו, לדאבון לב הוא לא קיבל מנת אור מספקת ולכן כך הוא נראה. וכאמור 
וצריך  יש חפץ המחשיך,  ובודאי  כי מציאותו של בר ישראל היא אור,  גדולה,  הטעות בזה 

לזהותו במהרה.
המסתירים את אור ה’ המה רצונותיו של האדם. במשך היום כולו מתעוררות אצל האדם 
כל  לעשות  ולרצות  מחשבות  לחשוב  ברצונות  המלובשות  ומשונות  שונות  מחשבות  מיני 
מיני מעשים. הזרם איננו פוסק וקשה לאדם אפילו לעקוב אחריהם בדרך מרוצתו הבלתי 
פוסקת כל שעות היום והלילה. הרצונות הללו כיון שאינן באות יחד עם מחשבות המצורפות 
אליהן, מחשבה האם רצון זה ראוי לקיימו במחשבתו ובסדר יומו, האם רצון זה מתאים לו 
כבן ישראל, בן מלך החפץ לעשות רצון קונו, ורק אם זהו באמת רצון ה’ אז ימשיך לרצות 

רצונות אלו.
ימנע מלהגיע  אזי לא רק שהאור לא  יחדיו משולבות,  ילכו אצלו  והמחשבה  כאשר הרצון 
אל נשמתו אלא שעוד יותר מכך, גוף החפץ המחשיך, הוא הרצון, ייהפך למדורת אש אשר 

תוליכו ותצעידו לעליות נשגבות ולחפץ מאיר באור יקרות אשר לא שיער מקודם.
זה הלימוד לבני ישראל ממולד הלבנה.

הלבנה גוף חשוך הוא, אין לו אור עצמי כלל, הוא כרצון ללא מחשבה, זו היתה מדרגת ישראל 
ה’דעת’  רבינו,  משה  גם  בגלות.  היתה  לרצון  המצטרפת  המחשבה  שהיא  הדעת  במצרים. 
של כלל ישראל, נתקשה במולד הלבנה האיך יוכל במצב של גלות כזו להסיר את החשכות 
הנוראה שבנשמות ישראל, עד שהראה לו הקב”ה לבנה בחידושה, היינו ‘החודש הזה לכם – 
ראש – חדשים’ כשתצרפו את הראש, את המחשבה לרצון אז לא די שהחושך ייעלם אלא 
אף יאיר האור באור חזק לאחרים, כהלבנה שמקבלת את אורה מן השמש, ומזה היא מאירה 
את אורה גם לאחרים. זה הלימוד הראשון שחפץ הקב”ה להנחיל לישראל טרם חג החרות, 

‘ראש חדשים’, ורק אח”כ ממשיך הפסוק בהוראותיו ‘ראשון הוא לכם’.

רוץ לאט

 )דרך המלך פרשת החודש תרפ”ה(

)דרך המלך החודש תרפ“ה( 



המלך יושב על כסאו הרם ונישא. 
סביבו משרתים מוקפדים בלבושם ובכללי הטקס לכל פרטיו ודקדוקיו. לכל ניד 
שלו הם קדים בהכנעה ואצים רצים לעשות את משאלות ליבו. הם מבינים את 
רמזיו ואת משאלותיו, הם רגילים להגיש לו את קסת הסופר ואת הדיו לחתימת 
החוקים אותם הוא גוזר, הם מגישים לו את המאכל האהוב עליו ואת המשקה 
החביב עליו, הם מבינים למי הוא רוצה לקרא ואת מי הוא מעוניין לקרב או לרחק, 
הכל בניד עפעף וברמיזות קלות וחדות. כל משרת יודע על מה הוא מופקד וכל 

שר מכיר את עמדתו, הכל עובד במדוקדק ובמלא העוצמה. 
ימים חולפים והמלך נחלש, מאור עיניו אינו כפעם, אף השמיעה לא חדה בלשון 
ניכר היטב בארמון  וסבלנותו איננה במיטבה. הדבר  ואיטי  המעטה, הילוכו כבד 
המלוכה ובחוצות המדינה. ההוראות אינן ברורות, הצווים אינם מחולקים וממילא 
הוא  היציבות,  חוסר  ואת  הבלבול  את  להרגיש  מתחיל  העם  מיושמים,  לא  גם 

חושש לשלמות העם ולעתיד הכלכלי והביטחוני בארצם.
תקפו וחיותו של המלך משפיעה באופן ישיר על תפקוד כל המדינה בכלל ועל 

בית המלכות בפרט.

מח האדם הרי הוא מלך האברים. הוא מפקדו העליון של הגוף והנפש יחדיו. הגוף 
והנפש אינם זזים כמלא נימה ללא פקודת המלך - המח. הרגל לא תתחיל לנוע 
בהליכה בלי שתקבל פקודה ברורה לצאת לדרך. היד לא תזוז ללא אישור ברור 

מהמח. 
הבה נתבונן בהוראות שהמוח נותן לאדם כאשר הוא מזהה מולו אורח רם מעלה 
והוא מעוניין ללחוץ את ידו לשלום. אלו הן ההוראות: ‘הושיטי עצמך לעבר האדם 
העומד מולך, בהגיעך למולו התחברי לידו המושטת, ברגע שהתחברו ידיכם נועו 
אצבעות בתנועת סגירה, לחיצה בינונית עד חזקה, ואז, בתנועת חזור, שחחררו 

אצבעות את לפיתתכם ביד שמולכן, חזרי נא יד למקומך בכיוון חזור’. 
תוך כדי פעולה זו המלך - המח ממשיך בעוד אלפי פעולות שממשיכות לפעול 
כסדרן במערכות הגוף והנפש, הפנים מקבלות את ההוראה לחייך בנימוס, הפה 
מקבל את הפקודה לומר דברי שלום והערכה, וגם הלב והכליות ושאר האברים 
- ומלכותו בכל  והפנימיים  יחד עם כל שאר האברים החיצוניים  פועלים כתקנן 

משלה.
כשהמח שולט במיטבו ובעת שהוא נותן פקודות ברורות וחזקות, גם המערכות 
כולן פועלות במיטבן, כולם עומדים לשרת את המלך בכל כוחותיהם, הפעולות 
מהירות מדוייקות וברורות, הכל מתבצע על הצד היותר טוב. הגוף קם בזריזות 
החומר  על  החזרה  ואף  מירבית  במהירות  מופתי  בסדר  מסתדר  החדר  מיטתו, 

הנלמד מסתיימת למרבה הפלא במהירות וביעילות. 
אולם כשהמלך - המוח מאבד מחיותו, המח לא נותן פקודות ברורות, אז האברים 
גם  אז  עוצמתית  בפקודה  מופעלים  אינם  הם  הנדרש,  המרץ  את  מקבלים  לא 

הפעולה והתוצאה שלהם בהתאם. התרפות ועצלות.

עוצמתית  אולם  עבורנו,  חדשה  הגדרה  הזריזות.  הגדרת  זוהי   - מוחלט  ריכוז 
ברורה,  אחת  מטרה  למען  והנפש  הגוף  כוחות  כל  ריכוז  הינה  הזריזות  ומאירה: 
ויעד שחייב להשיגו. ההתרפות והעצלות לעומתם הוא חוסר ריכוז וחוסר יכולת 
לצמצם את המחשבה ואת כל האברים המשרתים אותה באופן הברור והחד, מזה 

נובע חוסר המעש בדרגת ה’עצלות’, או ‘מריחתו’ במצב הנוראי של ‘התרפות’.
רק לאחר ברור נוקב זה, ניתן לגשת אל מחלקת הייעוץ לבקשת הפיתרון המוצע 

למצב זה.
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זריזות - ריכוז מוגבר
פרק כ“ט

שחות  כתפיו  קמוץ  פיו  קמטים,  חרוש  מצח 
ועיניו נפולות, זהו תיאור של אדם מלא דאגות. 
להיכן שהוא הולך שק דאגותיו הולכות יחד אתו. 
כל הזמן הוא חושב מה יהיה עם עסק פלוני ומה 
יקרה עם אחד מבניו שלא מרגיש כל כך טוב, מה 
יקרה לבסוף עם  ומה  יקרה עם ההלוואה ההיא 
הסכם השלום בעולם. להכל ועל הכל הוא דואג, 
ודיבורו,  הילוכו  בצורת  אותותיו  את  נותן  וזה 
ובתגובות הנאמרות בנימה של ייאוש מוחלט מן 

העתיד לקרות.
כשתאמר לו, ר’ יהודי! ‘השלך על ה’ יהבך’, שחרר 
את ראשך מן הצער המעיק עליך, מה טובה תגיע 
לך מכך שאתה מודאג ומחמת זה סר וזעף, הרי 
יועיל לך הענין. לפחות שעה  כלום ומאומה לא 
ביום  שעה  לדאוג,  לא  עצמך  את  תרגיל  ביום 
להכריע  המבקש  העצום  העול  מן  דעתך  תסיח 
יתן  וזה  לך  יועיל  זה  הכבד,  משאו  תחת  אותך 
לך כוחות מחודשים להקל עליך. הוא יקשיב לך 
ויבין מצוין את הנאמר, הוא אפילו יביע רצון לכך, 
אבל הוא יאמר לך את התשובה הנצחית: ‘אינני 
מסוגל’, ‘זה לא מציאות שאשכח ולא אזכור מן 
הדאגת הללו, הן הולכות איתי לכל מקום ולכל 
אתר ואתר, ואינני רואה אפשרות להתפטר מהם 

אפי’ שעה אחת’.
הושיבוהו  אשר  לאסיר  אדם  אותו  הוא  דומה 
באותה  ידו.  על  אזיקים  ושמו  האסורים  בבית 
שעה הוא לא יכול לצאת מן המבנה הקודר של 
שברא  היפה  העולם  את  לראות  האסורים  בית 
ואף  להבינו  וניתן  אדם,  בני  בהם  להנות  הבורא 
להשתתף בצערו, אולם אם נתנו לו רשות לשעה 
ביום להסיר את אזיקיו והוא קיבל אישור לצאת 
והוא  ולשוב כעבור שעה אחת,  מבית האסורים 
טוען בכאב, כי הוא איננו מסוגל לצאת ולראות 
את יפי הבריאה כי הרי הוא נתון באזיקים והוא 

לא מסוגל להשתחרר מזה. 
עצמו  את  כשישחרר  כי  עליו,  גדולה  הרחמנות 
חוזק  יקבל  והוא  נפשו  תתחזק  האזיקים  מן 
ותוקף לנפשו האומללה הקשורה בזיקים, שאף 
שתעבור השעה ויהא מוכרח לשוב לאזיקים הוא 

ישוב בחיות אחרת ומחודשת. 
לאדם  לומר  עיקר,  כל  פשוטים  לא  הדברים 
ודעת  נכון  תרגול  אולם  ממנו,  דאגתו  להסיר 
תועלת  ואגב,  לכך.  להגיע  לו  תעזור  מיושבת 
לענין  קשורה  שאיננה  שנראית  נוספת  עצומה 
אי”ה  ה’,  לעבודת  זה  מתרגול  לו  תגיע  כלל  זה 

בהמשך. 

והוא אסור באזיקים

)עפ”י צו וזירוז כב(


