
כלל חשוב בפתיחת הדברים בקיצור אמרים. 
כל הידע שאנחנו שואבים אל מוחנו עובר דרך צינור ה’חושים’. 
מכיון שכך,  העולם שסביבנו.  עם  יוצרים קשר  אנחנו  דרכם 
היא  המחשבה.  על  גם  שליטה  לעצמם  נוטלים  החושים 
כאילו נתונה בבית האסורים, ולכל מקום שהיא רוצה ללכת 
היא מובלת כביכול ע”י שומרי ראש שמאפשרים לה לחשוב 
שהחושים  הרגלים  אותם  לפי  רק  ההתפעלות  את  ולעורר 

רגילים להתפעל מהם. הרגלים רוחניים לא מוכרים להם.
לחשוב  מבקשת  כשהיא  מופשטות,  יותר  במחשבות  ולכן, 
החלון  את  בפניה  יפתח  הנבחר  החוש  יותר,  רוחנית  ראייה 
והיא תראה את הראיה ע”י דימוי גשמי שקשור לאותו חוש. 
רגש של אהבה גשמית תצייר בפניו אהבת ה’, רגש של יראה 

מאויב מפחיד תצייר בפניו יראת שמים וכדו’.
אנו רוצים מחשבה חופשית. כזו שאיננה זקוקה למי שיוביל 
אלא  חיצונית,  ותמיכה  לקביים  זקוקה  שאיננה  כזו  אותה, 
ההפך, כזו שתחשוב ישירות מהבורא יתברך הממלא והסובב 
רגש  את  תעורר  הזו  העוצמתית  והמחשבה  עלמין,  כל 
ומהווה את  ומיוחד המחיה  יחיד  והאהבה אל האחד  היראה 
המהפך,  יקרה  זו  ונקיה  חופשית  מחשבה  מתוך  העולם.  כל 
תמונות  המחשבה  אל  יעבירו  השולטים  שהחושים  במקום 
ההפך.  בדיוק  יקרה  לחושים,  שמעבר  מה  את  לה  שיזכירו 
עולם’  ‘בורא  ומרגישה  עולם’  ‘בורא  החושבת  המחשבה 
תתלבש על החושים, ותשתמש בהם להעביר את המחשבה 

אל גשמיות העולם. 
בחוש הראיה היא תשתמש לראות בכל פרט ופרט בעולם את 
הבורא ית”ש, בחוש השמיעה היא תאזין לכל רחש שבבריאה 
לשמוע את קול ה’ המכריז את קדושתו ית’ בעולם, כך בחוש 
הריח שיריח ביראת ה’ את כל הנמצא בעולם וכך גם בחוש 
המישוש ובחוש הטעם, כל חוש יפרש את כוחו להעביר לגוף 

ולכל תנועה למה שהמחשבה החזקה מובילה אותו. 
שאנו  המחשבה  המהלך.  בראשית  להגדיר  נסינו  אשר  הוא 
רגילים אליה היא בדרך של משל ונמשל, הנמשל הוא המושג 
הרוחני המופשט מהשגתנו, ואנו נצליח להשיג אותו רק ע”י 
משל של ציור גשמי, והמחשבה שאנו מבקשים להגיע אליה 
וחופשית שמצליחה  ‘בלי משל’. מחשבה עצמאית  הרי היא 
לכבוש בהתחזקותה את כל החושים להראות לנו ש’הנה ה’ 

ניצב עליו ורואה במעשיו’.
שאנו  הללו  הקדושים  בימים  הוא  לזה  להגיע  גרמא  הזמן 
בלולים בתוכם. שבתות ה’ארבע פרשיות’ ויום הפורים הקדוש 
כשהרצונות  נזדכך,  והטבע  נקי  כשהאויר  בראשם,  והנורא 
גדותיה, כשהשי”ת מתגלה  על  עולה  וההשתוקקות  בוערים 
לנו בלי משל ובלי מסכים. נרגיל את עצמנו בניסיונות חוזרות 
ונשנות לפתח את סגנון מחשבה זו. מחשבה נקיה וזכה, נקיה 

מכל דימוי גשמי. ואנו יכולים להגיע לכך.
להתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ - - -

איתא מהרבי ר‘ אלעזר זצ“ל בהה“ק הרבי ר‘ אלימלך זצללה“ה, על הפסוק שאמר המן לאחשוורוש ‘ואת דתי המלך אינם עושים‘, ‘דמפקי לכולי 
שתא בשבת היום פסח היום‘. והקשה, איך זה כולי שתא, שבת הוא רק יום בשבוע ופסח שבוע בשנה. ואמר בקדשו, שהיה כקוץ בעיני המן אותן 

ההכנות שעושים ישראל קודם כל מצוה, וממש כל השנה עוסקים בהכנות פסח וכל השבוע עוסקים בהכנות שבת עכ“ל הק‘.

 )בני מחשבה טובה אות י( )עפ”י ‘אש קודש’ – פורים תש”א(

בדבר  וכשנתבונן  כפורים’.  יום  שם  על  איתקריאת  ‘פורים  נז(,  כא  )תיקון  זוהר  בתיקוני  איתא 
ההשוואה שביניהם, נלמד שתי נקודות מכריעות ומחזקות בימי הפורים הנשגבים הבאים לקראתנו 

לשלום.

עם נרדף ומוכה הוא העם היהודי בגלות. תקופות שונות, עליות ומורדות חווינו אנו כעם, אולם 
התקופה האיומה ביותר הקרובה אלינו וסמוכה לתודעתנו הינה ללא ספק תקופת השואה האיומה 
שכילתה כשליש מעמנו הקדוש. אך עם כל קרבת הדורות השוררת ביננו, איננו מסוגלים להבין 

וכמובן שלא לחוש את אשר עברו המעונים והנדכאים תחת מגפי הנאצים ימ”ש. 
אם את ימי החולין הרגילים איננו מסוגלים לתפוס בחושינו הכהים, הרי שאת ימי השבת והמועד, 

הימים הנוראים וימי חנוכה ופורים לא כל שכן. 
הניתן לתאר בדרך כל שהיא את שמחת ימי הפורים בגטו? רעבים וצמאים מותשים מרעב ומעצבות 
השוררת בכל פינה, מחלות מתפרצות וילדים ששאלו לחם ופורס אין להם, ובתוך כך יודע כל יהודי 
שמחר בלילה יחול חג הפורים. בפורים צריך כמובן לשמוח, ואז היהודי המריר פונה לחבירו: נו, 
השנה?  בינך  למה מתחפש  בחיקך,  נתונה  כשירה  מגילה  פורים, שמא  לכבוד  דגים  כבר  הקנית 
והוא לעומתו או שהוא נאנח באנחה הממשיכה לשבור את הגוף הרצוץ ומוזיל דמעה מלוחה, או 
מחייך במרירות ואומר לו: השנה נקיים את מצוות משלוח מנות ע”י ‘מחלפי סעודתייהו אהדדי’, 
נחליף את הסעודות זה עם זה. אני אתן לך את מה שאין לי ואתה תחזיר לי אותה במתנה על מנת 
להחזיר... את הכל ניתן אולי היה בכל זאת למצא בגטו, אבל את השמחה – נראה שהנאצים לא 

נתנו לה לחדור ולו מתוך הסדקים הצרים שבחומה.

מתוך ההפכה ובתוך המבולקה הזו יושב רבינו הרה”ק מפיאסצנא זי”ע בחברה מצומצמת מתלמידיו 
הקרובים. והוא דורש בפניהם בענייני היום. הוא איננו מאריך כבשנים רגילות, אולם בפנים מלאי 
דבקות ואור ה’ הוא מבאר בפניהם דברים מכבשונו של עולם, שרק יהודי של אמת לאמיתה יכול 

לחדש דברים הנוגעים אל הנשמה ואל עצמותו של ‘יהודי’. וכה היו דבריו המסעירים כל נפש.
הזוה”ק משווה את פורים ליום הכיפורים, וצריך לומר שההשוואה הינה בעצם מהותן של ימים. 
עליו  נוחה  אם  גם  הוא,  כמעט באשר  יהודי  איש  כל  הכיפורים מקיים  יום  היום של  מצוות  את 
התענית ובין אם לא, בין אם קשה עליו אי נעילת הסנדל ובין אם לאו, הוא חולץ נעליו ביום ההוא, 
והסיבה שהוא מקיים את זאת היא מסיבה אחת, לא כי נעים ונחמד לו, לא כי הוא מאוד אוהב את 
מצוות היום הוא מקיימן, כי אם בגלל שהבורא ציווה עליו, הוא נכנע לרצון ה’ ומקיים את המצוות 

כולן לקיים את רצונו ולעשות נחת רוח לפניו.
ולכן, כיון שפורים שווה ליום הכיפורים הרי שגם אם נוח לנו לשמוח ובין אם לאו, בכל מקרה אנו 
מקיימים את רצון הבורא ית”ש ואנו שמחים, כי זוהי מצוות היום. אין בידנו שתי ברירות. שמחים.

אולם כשנתבונן עוד נגיע ונמצה נקודה היורדת לעומק השיתין.
ללא  גם  מכפר’  יום  של  ‘עיצומו  הקדוש  רבנו  דברי  ידועים  התשובה  יום  שהוא  הכיפורים  ביום 
התשובה. עצם העובדא שיש אור כזה של יום הכיפורים בעולם זה כבר מכפר, וזה כבר מזכך את 
נשמתו של היהודי. גם פורים שהוא שווה ליום הכיפורים ‘עיצומו של יום משמח’, בין אם יש לו 
עם מה לשמוח ובין אם אין לו אין זה נפק”מ כלל, אין בודקים עתה מה מצבו הרוחני, אתה שמח 
ואתה תגביר את שמחתך. ועוד יותר מכך, כי עצם האור שמאיר בעולם היום מביא שמחה, שמחה 
עליונה שמחה שמגיעה ממקום קדוש ונורא ואין לך את הבחירה אם לשמוח אם לאו. ואז בין עם 
אתה שמח ובין עם לאו, הישועה שמתעוררת בימי הפורים פועלת בכל מקרה. יום ישועה תהיה 

לנו.

לא רק בגטו ולא רק בימי מחסור הדברים אמורים. הדברים תואמים להפליא גם בשנות השובע, 
הן  ב’גטו’,  הרוחניים  וההרגשות  הנשמה  אולם  כדת,  והשתיה  מוכנות  שהסעודות  בשנים  גם 
אסורות במחצלת של קנים בזויות, זה העת לא להשגיח על כל זה. ישמח ישראל בעושיו בני ציון 

יגילו במלכם.
עיצומו של יום הפורים מכפר ומשמח - ומושיע! לחיים אידן!

ונהפוך הוא - בלי משל )4(

פורים ויום הכיפורים

)דרך המלך תולדות תר“ץ( 



גן  שבילי  בין  ילדות  ובצחקוקי  נעורים  במרץ  מפזזת  ומיוזעת  עליזה  ילדים  קבוצת 
החיות  סוגי  כל  הענק.  בגן  לבקר  באו  הם  הבוקר המוקדמות  הענק. משעות  החיות 
נמצאים בו. שעות ארוכות מאוד ניתן לסייר בו ולא לסיים. מדריך מיוחד מלווה אותם, 
הוא מכיר את הגן ואת משעוליו והוא מורה להם את המקום אליו ילכו, כך הם יצליחו 

לנצל את המיטב ואת המרב מיום מיוחד זה שלא מגיע כל יום. 
הסמוכים  העצים  על  מזנקים  הם  כיצד  ראו  השונים,  הקופים  באזור  ביקרו  הם 
ומתגלגלים על החבלים שנקשרו לכבודם, הם עודדו את השימפנזה להראות את כוחה, 
ולא היה קץ לשמחתם כשהיא נשמעה לקול תרועתם והראתה את כוחה בפעלולים 
קופיים מרשימים. הם עברו ליד אזור בעלי הכנף למיניהם והתפעמו מעוצמת המינים 
הרבים והמגוונים לצבעיהם השונים, גם בין הבהמות הדקות הכבשים והעיזים כבר 
עברו והראו את כוחם בחיקויים מוצלחים יותר או פחות, בניסיון לחקות את קולות 

הפעייה, וכמובן לא שכחו להאכיל אותם מכל הבא ליד.
החיות  שמניבות  החלב  תנובת  על  להם  שסיפר  המדריך  של  לקולו  הקשיבו  הם 
והבהמות הכשרות, הוא סיפר להם על התקופות בהם השור והפרה, החמור והסוס 

נהיו כלי הרכב בהם חרשו ואיתם נשאו משאות כבדים ממקום למקום. 
עתה הם מחפשים את העיקר, הם יודעים כי לכל החיות הללו יש מלך, מלך אדיר וחזק 
הזהובה המטילה  הרעמה  בעל  האריה המפחיד  הוא  הלא  כבוד,  לו  רוחשים  שכולם 

אימה על כל הסובב.
היו  הם  ונישא,  הרם  למלך  לו  בנו  שבודאי  המפואר  המלוכה  ארמון  את  חיפשו  הם 
בטוחים כי לנגד עיניהם תתגלה המלכות במלא תפארתה, בודאי ישנם ‘באדינערס’ – 
משרתים שעומדים הכן לשרת אותו בכל רגע ובכל שעה, הם כבר מדמיינים את מלך 

החיות לפי המושגים המוכרים להם מן הסיפורים והתיאורים בנושא המלכות.
הם  המפורסם,  המלך  כבוד  אחר  לשכון  אמור  בו  המרחב  סביב  עומדים  הם  עתה 
מביטים סביבם, ומבינים כבר ברגע הראשון כי ארמון ופאר הם כבר לא ימצאו כאן, 
אולם לפחות את המלך בעצמו הם מבקשים לראות. רחמים התמלא מי שראה את 

אותם ילדים מתאכזבים למראהו העלוב של המלך המדובר.
‘המלך’ רובץ לו על מקומו בפינה מוצלת שמצא בתוך המרחב, הוא מנמנם לו קלות, 
עין אחת עצומה למחצה והשניה אף היא לא פקוחה לגמרי, זבובים מוצאים את העוז 
ומיותרת. שעות  צהרים משעממת  מנמנמת  אותו  ולהעיר  מעלתו  הוד  את  להטריד 
ארוכות הוא רובץ כך בחוסר מעש וחיוניות, מידי פעם הוא נזקף ומתמתח, פעמים אף 

יתן קולו בשאגה, אך רוב ככל יומו נתון בשעמום ובטלה. 
האכזבה של הטיול היה המפגש המביש עם מי שאמור להיקרא מלך החיות. אולם 
טובות  מידות  להקניית  הינו מקור חשוב  הטיול  מכך.  והפיקו  למדו  הם  מסר חשוב 
ומושגים נרחבים יותר לחיים. הם למדו וחוו בעצמם כי כך היא דרכן של חיות טורפות, 
כל ימיהם מבלים בשעמום וחוסר מעש ורק כאשר רעבים הם לטרף מזדקפים לרחרח 

אחר טרף קל ומזדמן להשביע את רעבונן.
חיות שאינן טורפות יודעות כי הן צריכות לעמול בחיוניות ובמרץ רב בכדי לקבל את 

אוכלן וצרכיהם, הן יודעות כי מחוסר מעש לא תהיה להם שום תועלת לחיים. 

וחיות  המזיקות  הבריות  ורק  עובדים,  כחותיהם  בכל  כולם  בהמה  וכל  הסוס  “השור 
הטורפות הן ההולכות בטל ורק לטרוף ולדרוס זה את זה יתאוו, ולמה זח תהיה אתה - 

העצל - כאחד מהן ללכת בטל” )מתוך פרק ד’(.
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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

הביקור המאכזב בגן החיות )עצלות 2(
פרק כ”ו

התקבלה תרומת רודף צדקה וחסד

הר“ר אליעזר יעקב ברגר הי“ו

לע“נ היקר באדם
הר“ר בן ציון אפרים מנחם ב“ר מרדכי ז“ל

נלב“ע ה‘ אדר ב‘ תשע“ו
תנצב“ה

התקבלה תרומת 

הר“ר אברהם ישעיהו ליכטנשטיין הי“ו

לרגל הולדת בנו למזל טוב

יזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו

ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים

עצומת  יצירה  על  האומן  הצייר  יושב  ארוכות  שבועות 
מכחולים  הענק.  הקיר  הוא  הפעם  ה’גיליון’  ממדים. 
בגדלים שונים, כל צבעי הקשת האפשריים מתערבבים 
על ידו באומנות נדירה, וכל יום שעובר מעורר התפעלות 
מרובה יותר אצל הרואה. העבודה הסתיימה. כיסוי אטום 
החגיגי  לטקס  בהמתנה  המושלמת,  היצירה  את  כיסה 
שבמהלכו יוסר הלוט והתמונה האומנותית תתגלה במלא 

יופיה.
הגיע היום. המנחה המקצועי משלהב את הקהל ברגעים 
מאוד  עד  מרחיב  הוא  הלוט,  הסרת  לפני  האחרונים 
שעדיין  היצירה  על  המיוחדת,  אישיותו  ועל  האומן  על 
איננו יודעים מהי אולם – מבטיח המנחה – אנחנו נוכל 
כמו  ומדויק  אוטנטי  נראה  הציור  כי  נקלה  על  להיווכח 

שהוא בגודל טבעי וממשי.
רגעים מספר נוספים, הקהל מריע, מוחא כפים בהתלהבות 
ונכבד העיר ניגש להסיר את הלוט. ‘זהירות אתם עלולים 
להירטב!’ מזהיר המנחה בהתלהבות, ותוך כדי דבריו נגלה 
המחזה המרהיב, פיל אדיר ממדים בגודל ממשי, בין שיני 
השנהב המחודדות מזדקר לו החדק העבה והענק, והוא 
נראה כמו שהוא מתיז מים אדירים לעבר הקהל. הקהל 
להירטב,  ההיתכנות  בדבר  המנחה  הזהרת  את  ששמע 
מיהר  המים  של  העוצמתית  ההתזה  את  רואה  וכשהוא 
ברגע הראשון לשים את כפות ידיו על פניו ולחפש מהר 
מקום מסתור מפני המים האדירים שלא יגיעו אליו. והם 

פרצו במחוק רם ומתגלגל.
נכון מאוד. הפיל לא באמת התיז מים, אף אחד מן הקהל 
והמעוררת  הנחמדה  העינים  אחיזת  למרות  התרטב  לא 

שמחה. כי אין לה רוח חיים.

פורים. 
יותר,  גבוהה  ראייה  ורואים  העולם  נזדכך  שבו  הזמן 
המאסר  מן  משתחררת  הנשמה  משתחררים,  המושגים 
מתגלה  שבו  הזמן  הוא  כדת,  השתיה  ע”י  הגופני 
האמתית  המציאות  בו  מתגלה  האמתית.  ההשתוקקות 
מתפללים  אנו  בתורה,  עוסקים  שאנו  מאוד  שיתכן 
על  להתגבר  באמת  משתדלים  אנחנו  במצוות,  ועוסקים 
נראה שזה  רק  וזה  נראה מתיז,  רק  זה  אולם  הרע,  יצרנו 
מושלם, הראייה הזכה בפורים מוכיחה לנו שאולי אנחנו 
יצירה אומנותית מאוד מושלמת אבל - לצערנו - אין בה 

רוח חיים.
ואז הזעקה מתפרצת מתוך תוכיות הנשמה, מהמקום הכי 
זך ונקי שמתגלה רק בפורים עצמו – גילוי ה’עצם’ כפי 
שהוגדר בספה”ק – והזעקה זועקת מעומק הלב וקורעת 

את כל הרקיעים: 
‘איש יהודי’ אני! 

את זה אני רוצה ואת זה אני מבקש, ‘פשוט להיות יהודי’, 
כזה יהודי ש’קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד הם’, 
כזה יהודי שמתאחד כולו עם הבורא ית”ש ולא מונח כל 
היום במקום ‘אתני חמרי וכלבי’, כזה יהודי שהוא היצירה 
המיוחדת ביותר עלי אדמות, וגם אם נראה שגופו דומה 
לגוף של כל העממין, הרי שזו טעות, גם גופו של היהודי 
הוא גוף אחר לגמרי מגופו של הגוי, הוא גוף הבלול באור 
רוצים  אנו  זה  ועם  להרגיש  רוצים  אנו  זה  ואת  הנשמה, 

לחיות מעתה – 
וואס איז געווען איז געווען, איצטער בין איך איד’ ) - מה 

שהיה היה מעתה אני יהודי( - - -

איש יהודי

)עפ”י צו וזירוז יט(


