
התחלנו בשבוע שעבר בניסיון לגעת בליבת הענין ובדבר 
החזקה  המחשבה  מכבר.  זה  חותרים  אנו  אליו  המרכזי 
והנקיה מכל ציור גופני. מנסים אנו להגדיר בצורה ברורה 
לביאור  להגיע  לנו  שניתנו  בכלים  שניתן  ככל  ומדויקת 
בהיר וברור לחלק את הדברים שיובנו לעצמנו ולקוראים 
מבקשי ה’ ועבודתו האמתית. והתחלנו לבאר כי המחשבה 
החזקה עם הציור הגשמי הוא בדרך משל ונמשל, וציירנו 
את זאת בהרחבת המחשבה בנושא התפילה, ולאחר מכן 
בקיום העצה של ‘יזכיר לו יום המיתה’, ועתה ניגש לעוד 
הדגשה אחת לפני ההגעה אל היעד, לבאר את המחשבה 
זכור  שבת  לקראת  הבא  בשבוע  בס”ד  גשמי,  ציור  ללא 
להבנה  להגיע  מהם  ונכון  מתאים  זמן  לך  שאין  ופורים, 
זך  שהאוויר  בימים  התגשמות  מכל  ונקיה  זכה  בראיה 

והחומר מתקדש ומזדכך כידוע.

אותנו  הסובב  עם  לנו  שיש  והשייכות  התקשורת  צורת 
החושים  חמשת  יד  על  הוא  לנו  שמחוץ  ההדברים  ועם 
שהעניק לנו הבורא בחסדו וטובו. חוש הראיה, השמיעה, 
הריח, הטעם והמישוש. כל פעולה שאנו עושים בעולם 
ראוי  הדבר  הללו.  החושים  מן  אחד  בלפחות  קשורה 

להאריך בו, אמנם לא העת עתה.
עיננו, הרי  כשאנו חושבים מחשבה על חפץ שהוא מול 
שאנו משתמשים בחוש הראיה. וכשאנו שומעים תינוק 
צוהל או בוכה לידנו ואנו מסבים את ראשנו לראותו הרי 
וכשאנו  הראיה.  חוש  את  גם  עוררה  השמיעה  שחוש 
אנו  שחפצים  דהיינו  הראיה,  חוש  ללא  ‘לראות’  רוצים 
‘לראות’  לתאר לעצמנו חפץ שאיננו מול עיננו עתה, או 
דבר מופשט לגמרי שעדיין לא נברא בעולם ואין לו ציור 
אנו  כלו’  החושים.  מן  במשל  אנו משתמשים  כאן  ידוע, 
מדמיינים את החפץ לפי החוש השייך לו, דהיינו בחוש 
או  כזה  כלי  של  ראיה  לעצמנו  מדמיינים  שאנו  הראיה, 
הזו  הראיה  חוש  עם  מוקדם  קשר  לנו  היה  ולולא  אחר, 
הרי שלא היינו יודעים ומצליחים לדמיין בדרך של חוש 

הראיה, כי הרי אין לנו את הכלי הלזה במוחנו.
לא נאריך להביא עוד דוגמאות מהחושים הנוספים, את זה 
נשאיר לקוראים הנעלים כ’שיעורי בית’ לבדוק איך המה 
שאנו  החושים  בכח  במוחם  מופשטים  ציורים  מציירים 
וללא  ביומו  יום  כולה מידי  רגילים אליהם במשך השנה 
הרף. והדבר חשוב מאוד לתרגל ולדמיין מחשבות כאלו, 
והנעלית  הנוספת  לדרגה  להגיע  והבסיס  היסוד  הם  כי 
יותר שהיא תאוות כל נפש יהודי, להגיע למחשבה שהיא 

ללא ציור מן החושים בלי דוגמאות ו’בלי משל’.  

והוא גם הענין שהנשמות דוקא אחרי שהיו בעוה“ז עולים אל מדרגה יותר גבוה מאשר מקודם טרם שהיו בעוה“ז, מפני שעיקר 
התגלות הפרטית דקדושה הוא ע“י עוה“ז יקיום המצוות בעשיה 

)בני מחשבה טובה אות י’()אש קודש פיקודי ת”ש(

משה  אותם  ויברך  עשו  כן  ד’  צוה  כאשר  אותה  עשו  והנה  המלאכה  כל  את  משה  וירא 
ופרש”י, שברכם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם.

ונבין נא למה כפל ‘כן עשו’, כי כבר כתיב ‘והנה עשו אותה’ ונקדים את דברי רש”י בריש 
הסדרה מהגמ’ )ברכות נה.(, ‘בשעה שאמר לו הקב”ה למשה לך אמור לבצלאל עשה לי 
וגו’ כלים  וגו’. אמר לו, משה רבינו, מנהגו של עולם  משכן ארון וכלים, הלך משה והפך 
שאני עושה להיכן אכניסם, שמא כך אמר לך הקב”ה עשה משכן ארון וכלים, אמר לו שמא 

בצל אל היית וידעת’.
ולכאורה יפלא עד מאוד, אם בצלאל שלא שמע פי הגבורה כיון לדעת קונו, היתכן שמשה 

רבנו ע”ה בעצמו לא דייק לומר את מה ששמע מפי קונו, אתמהה.
והביאור בזה הוא, דהנה יש הסתכלות שהיא באספקלריא המאירה ויש הסתכלות שהיא 
זכה  יותר  המאירה  באספקלריא  הראיה  שלכאורה  ואע”פ  מאירה.  שאינה  באספקלריא 
ובהירה, מ”מ כשהאור חזק מאוד לא שייך להביט בלי איזה הסתר ואספקלריא שאינה 
מאירה, כשם שאי אפשר להביט לגלגל החמה בעינים בלתי מצוידות בזכוכית מעושנת 

ומושחרת. נמצא שלפעמים ההסתרה גורמת את הגילוי. 
טמירות  כוונות  ויכוון  יישב  שהאדם  די  שלא  דווקא,  בפועל  מצוות  קיום  ענין  הוא  וזה 
ונעלמות ללא קיום המצוה. כי הרי הבורא ית”ש לרוב גדלו ואין סופיותו כל מה שנברא 
בעולם הכל חשוב אצלו כאין וכאפס. וכל העולמות העליונים, המלאכים ושרפים וחיות 
הקודש כולם בטלים ומבועלים קמיה. וכיון שכבודו יתברך שם בגילוי אין שום מצב בעולם 
כי הרי הם בטלים בעצמם  ית’ ח”ו,  פיו  ולהמרות את  יעלו על קצה דעתם לעבור  שהם 

ביטול גמור ומוחלט ללא שום ישות עצמית וממילא לא שייך בהם בחירה. 
זה בו אנו חיים נקרא עולם העשיה. עולם העשיה הוא המקום בו הסתיר הקב”ה  עולם 
את עצמו כביכול בהסתרה גמורה, ‘אכן אתה אל מסתתר’, ולנו יש בחירה כביכול לבחור 
בין בורא עולם ה’ שמצווה אותנו ללכת בדרכיו, אולם כיון שהוא מסתתר יש לנו בחירה 

אם לשמוע ולקיים את מצוות היצר המעמיד עצמו כביכול כתחליף וכמנגד לבורא עולם.
ה’כוונות’ הן בעולמות עליונים יותר, שם הביטול המוחלט שולט, אזי אין חשיבות מיוחדת 
להן, כי הכל שם בטל ומבוטל אליו ית’, אולם כשעושה האדם מעשה בפועל, הפעולה היא 
בעולם העשיה העולם בו צריכים ‘לגלות’ את הבורא ית”ש, שם יש תענוג לקוב”ה ממעשה 

המצוות שעושים בניו ומגלים את קדושתו ית’ בעולם. 
וזהו ענין מה שאי’ בזוה”ק, ‘זכאה מאן דמתקן ליה דירה נאה בליביה’, וכדכתי’ ‘ועשו לי 
מקדש ושכנתי בתוכם’, ודרשת חז”ל ידועה ‘בתוך כל אחד ואחד’, דהכונה שהשי”ת מבקש 

דייקא לשכון במקום כזה שבאופן טבעי הוא מוסתר.
וכשהוא  רואה באספקלריא המאירה,  היה  ומבוטל לקוב”ה,  רוחני בטל  כולו  רבינו  משה 
נצטווה לתקן כלים ומשכן לא ראה שיש נפק”מ בסדר היצירה, כי הוא לא בנה את המשכן 
בפועל, וממילא הוא היה בבחי’ הכוונות בלבד שהוא בביטול מוחלט, ולכן לא ראה חילוק 
בין הקדמת ארון וכלים או משכן קודם, אולם בצלאל שהיה בונה בפועל, דייקא הוא יכול 
להמשיך את האור הזה של סדר הבנין, כי ראה באפקלריא שאינה מאירה. וזה הוא מעלה 
וידעת’, שמא אתה  היית  ‘שמא בצל אל  ולכן אמר לבצלאל  יותר מן המאירה.  לפעמים 
ההסתרה,  במקום  אל’,  ‘בצל  רק  שהיית  מחמת  העליון  שברצון  הנכון  הסדר  את  השגת 

מקום העשיה בפועל, ולכן ידעת.
וכשראה משה רבנו ע”ה ענין גדול זה שהעשיה גדולה עד מאוד, אמר הפסוק ‘וירא משה 
את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ד’ כן עשו’, כפל לשון העשייה להורות על 
ידיכם’,  במעשה  רצון שתשרה שכינה  ‘יהי  ברכם  אז  עשו’,  ‘כן  הענין, שמודגש  חשיבות 
שורה  תהיה  השכינה  שאכן  רצון  יהי  ולכן  לשכון,  השכינה  רצון  דיקא  ידיכם  במעשה 

בתוככם.

בלי משל )3(
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הקדושים  דבריו  מתוך  בברור  קבענו   – האיש’  ולא  מזדקנות  השנים  ‘רק 
המאלפים של רבינו ב’חובת התלמידים’. אדם שאינו עמל לתקן את מעשיו 
באותן  אבריו  והזדקנות  גופו  התבגרות  בעת  עצמו  את  ימצא  ומידותיו, 
התמודדויות עם מידות רעות ותאוות שונות, אמנם בצורה המתאימה לגיל 
הרלוונטי אולם הבסיס שווה. ולכן אם לא יעמול האדם על עצמו בימי נערותו 
ובחרותו לתקן, לעדן, לשפר ולייעל את מידותיו יתמודד עם אותן מידות גם 

בעת זקנותו.  
לצעוד  בכדי  הינה  ‘חובת התלמידים’  הכרמים של  מטרת הצעדה במשעול 
במסלול העליה בדרך לשלמות, המטרה היא להגיע למצב של ‘גילוי הנפש’ 
את  והמנהיגה  השולטת  והיא  בגילוי  הינה  והנשמה  הרוחני  שהחלק  למצב 
האדם בתהלוכותיו, ולכן לכאורה היה עלינו להתעלם לגמרי מן החסרונות, 
היה עלינו לטפל רק בדרכי העליה וגילוי האור בכדי שהחושך יסור מאליו, 
חייבים  שכזו,  אפשרות  אין  כי  התלמידים’  ‘חובת  בעל  עבורנו  קובע  אולם 
ולהציף את הלכלוך המצטבר  וחייבים להכיר  לטפל בקוצים הגדלים בכרם 
בעצמנו, לעקור אותו מן השורש, וכך לגלות את האור העצום השוכן בקרבנו. 
נטפל  אנו  אף  שבהן  מרכזיות  בעיות  שתי  מציף  הוא  הרי  זו  קביעה  מתוך 
בפרקים ההבאים לקראתנו לשלום, כי הן אבני נגף  החוסמים את הדרך אל 

היעד הנבחר.
הצועד  בפני  העומדים  ה’אתגרים’  שתי  אותן  נכנה  שאנו  ה’בעיות’,  שתי 
ה’אבות’  רק  שהן  האמת  אך  אמרנו,  שתים  ו’גאוה’.  ‘עצלות’  הינן  במסלול, 
ו’תולדי תולדות’ התלויות בהן. הרבה  ‘תולדות’  ומכללן אתה שמוע דאיכא 
מידות רעות נמצאות בנפשנו, אולם כשנתקן את שתי העיקריות הללו נצליח 

כבר לתקן את רובן. 
כדרכו בקודש של ה’חובת התלמידים’, בכל דבר שמביא הוא חודר לעומקן 
אוזן  למשמע  שהלא  נפלאות  והגדרות  שונות  נקודות  ומאיר  דברים,  של 
נפעמה נפשנו, אף כאן באותן מידות שהחליט לטפל בהן הרי הוא מעמיק 

ומגדיר באופן נפלא ביותר את המידה והעומד מאחריה.

ה’עצלות’ המוכרת כל כך, הבחור ששב מן הישיבה ומבקש לעצמו מנוחה, 
הוא שוכב על מיטתו ומבקש לשכוח מכל העולם. כמויות ה’נו כבר’! שנשפכו 
לעברו מתוך בני הבית כבר חדל לספור כי אין מספר, כולם עברו ליד אזנו 
האטומה ואליו לא יגשו. רק לאחר זמן מרובה שמשתנה מעצל לעצל הוא 
להתם  מהכא  מהבית,  ליציאה  בהכנות  הבא  הפרק  מתחיל  ואז  קם,  כבר 
ומהתם להכא, נח קצת וקם לאיטו, מלביש חלק ממלבושיו וחוזר לנוח, ושוב 
עד שרואים אותו מחוץ לביתו לעבר התפילה השמש עומדת כבר באמצע 

הרקיע. 
אותו עצל אם נתבונן במעשיו ונכיר את המניע אותו להיות במצב שכזה הינו 
קמו  כבר  סביבו  שכולם  לו  אכפת  לא  אותו.  הסובב  מכל  אכפתיות’  ‘חוסר 
מזמן ורק הוא עדין מתגולל על מיטתו. לא אכפת לו שכולם אמורים לעשות 
הכל בשבילו, לשרתו ולהכין לו, להביא לו ולטפל בו, כי הוא הרי ‘אין לו כח’, 
חוסר אכפתיות וחוסר התחשבות נוראית. עצל שכזה הוא במצב קשה מאוד, 
ללא ניעור וטיפול שיביא אותו ‘להתעורר’ תרתי משמע אין דבר טוב לקוות 

ממנו ח”ו, אולם עוד נרחיב בזה בפרקים הבאים בס”ד.
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הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה ולהערות והארות

והעצל על מיטתו )1(

פרק כ”ה
מתבגר  ילד  הוא  בו,  אוחזת  גדולה  התרגשות 
הילדים  שבעיני  הגבוהה  בכיתה  כבר  הוא  והולך, 
בלתי  וכשולטים  כ’ענקים’  נראים  הם  הזאטוטים 
לקראת  והולכים  מתקרבים  הימים  מעורערים, 
היום הגדול והנשגב היום בו הוא יכנס לנועם עול 

תורה ומצוות. 
כבר  הוא  הגדול  היום  הגיע  לפני  מספר  חודשים 
מחשבות  לחשוב  מתחיל  הוא  להתרגש.  מתחיל 
תכלית  של  מחשבות  רציני,  לילד  כיאה  רציניות 
שהתפילין  לעצמו  מבטיח  הוא  לעתיד,  ותכניות 
ימי  כל  זרות  מחשבות  ללא  ישארו  יניח  שהוא 
ומלאות  זכות  תפילות  לעצמו  מבטיח  הוא  חייו, 
התלהבות, וודאי הוא יסיים את הש”ס כולו וכמה 
מתחת  עמדו  עד  וחסידות  הלכה  ספרי  וכמה 

לחופה בשעטו”מ.

כמה  השתנו  החליפה  מידות  מספר.  שנים  חלפו 
את  ממלאים  זקנו  וזיפי  התעבה  קולו  פעמים. 
מאוד.  גדולה  שלו  ההתרגשות  העדינות.  פניו 
לחופה  מתחת  יעמוד  הוא  מספר  חודשים  עוד 
והוא  דעת  ובר  אוריין  בר  כבר  הוא  בשעטו”מ, 
אינן  התפילין  עתה,  עד  שלו  בהישגים  מתבונן 
זרות,  ממחשבות  ריקות  הן  כי  להעיד  יכולות 
שחלם,  כמו  אינן  עדיין  בהתלהבות  התפילות 

והש”ס שהוא חלם לסיים עדיין ממתין למימוש. 
הוא  מחליט.  הוא   - חדשה  לדרך  יוצא  אני  עתה, 
מקשיב היטב לשיעורי ה’מדריך’ המעולה שהוריו 
החדשה  ההזדמנות  כי  יודע  הוא  עבורו,  בחרו 
ההתחלה  בפז,  תסולא  בל  היא  לפתחו  שעומדת 
שוב  להחליט  אותו  מדרבנת  לגמרי  החדשה 
החלטות כנות וברורות לחיים מלאי טוב ונעימות, 
לחיים מלאי קדושה וטהרה ומידות טובות וישרות, 
חוץ מתפילות ושאר עניינים. והוא פוסע מעדנות 

אל תחת החופה בשעטו”מ.

בו  נותנים  ומרוצתם  החיים  כעשוריים.  חלפו 
הפרנסה,  המתרחבת,  המשפחה  אותותיהם,  את 
על  משפיעים  הטף  לפי  הפת  את  להשיג  העמל 
לגיל שהגוף מתחיל  הוא מתקרב  ונפשו,  כוחותיו 
החיים,  של  השני  לצידו  מעבר  של  אותות  לתת 
ימי הזקנה. הנה, שוב התחלה חדשה. הוא מנסה 
מהיום  באמת,  אבל  הפעם  החיים,  ממרוץ  לעצור 
לעשות  הכל  את  אתחיל  ארבעים  לגיל  שאכנס 
אם  וגם  כמוה,  נראתה  שלא  וביעילות  ברצינות 
התחלתי  כבר  פעמים  של  מבוטל  לא  מספר  כבר 
באמת, אבל מהיום באמת באמת, ‘אנסה להתאזר 
בכל כוחי לקבל עלי ולהתקשר בו יתברך בקשר של 

קיימא, וכולי האי ואולי’.

וכולי האי ואולי

)צו וזירוז יט(


