
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "טגיליון נ -שנה ב' 
 פרשת בראשית

 תשע"ז 

 
 

מר זה נכתב בעקבות המאמר בגליון סוכות על התהליך המיוחד אותו עוברים א)מ
. רבינו מוסיף במאמרו כי שמיני עצרתשראל מ'כורעים' ביום הכיפורים עד נשמות י

לה, הבה נאזין לדברים תהליך זה בזעיר אנפין מתרחש אצלנו בכל יום אף בעת התפי
 בנפש שומעת(.

התפילה הוא מוציא בשפתיו כל מילה,  ראובן עומד בתפילה לפניו יתברך. מתחילת
משתדל מאוד גם לצרף את מחשבתו למה שהוא מוציא מפיו, הוא עמל על כך כבר 
שנים רבות, פעמים הוא מצליח יותר ופעמים הוא מצליח פחות אך הוא יודע כי כך הם 

העליות והירידות והמצב הנפשי המשתנה מיום ליום ומרגע לרגע משפיע על  פני החיים,
 ההצלחה בכוונה ובהתלהבות.

התפילה הסתיימה, הוא סוגר את סידורו ופונה לצאת לביתו ולעסקיו אך הוא מרגיש כי 
הוא איננו מעוניין בכך, נפשו רעבה עוד לרוחניות, הוא פותח ספר תהלים ובהתעוררות 

ש לו מן התפילה הוא אומר כמה קאפיטלע"ך, הוא יפתח עוד ספר ושניים הלב שעדיין י
בחלקי התורה הנוספים עד שהוא ירגיש כי עתה שבעה נפשו והוא יוצא בהרגשה 
ותחושה עילאית כי ברוך ה' שזכה להיות בבית ה' ולבקר בהיכלו מתוך התעוררות הלב 

 והנפש.
* 

וא אומר את מילות התפילה ומשתדל שמעון אף הוא יושב בבית המדרש בתפילה, גם ה
ל חי -לכוון את פרוש המילות גם הוא מנסה להתפלל בהתעוררות הרגשות למלך א

וקיים, התפילה הסתימה והוא סוגר את סידורו, הוא מרגיש שובע נפשי מושלם. הוא 
יוצא מבית המדרש בתחושת מיצוי הצורך האישי להתפלל, הוא לא מרגיש שום צורך 

מיס' על הנפש יותר מידי, די היה לו במה שהוא כבר התפלל. הוא הולך להמשיך ו'להע
 לביתו ולעסקיו וממשיך בסדר יומו.

תחושת אצל ראובן האתגר העומד בפנינו עתה הוא לנסות ולתת הסבר מנין נובעת 
והוא רעב לעוד ועוד רוחניות ואילו שמעון  החוסר וההרגשה כי הוא עדיין לא עשה דיו

 ותחושת שובע מילאה אל נפשו.שבע מן התפילה 
* 

מבאר את  ,בספרו הק' 'דרך המלך' לשמיני עצרת שזה אך עתה זכינו לקדושתורבינו 
 הדברים בדרך נפלאה כדרכו בקודש. 

האדם כאשר נעמד להתפלל הרי הוא מתחיל בתהליך של טיפוס ועליה אל עולמות 
נים' זה נשמע דבר שלמעלה מהשגותינו עליונים, כשאנו אומרים 'עולמות עליו

 המעטות, ולמה לנו להכניס את ראשנו לזה, אולם הדברים ברורים גם לאנשים כערכנו.
הנפש הפועלת בגופנו הינה הדרגה התחתונה ביותר של מערכת של דרגות גבוהות 
שמגיעות עד למקור נשמתנו מתחת כסא הכבוד. האדם שמתחיל להתפלל הוא מתחיל 

נענוע חבל ארוך שהוא אוחז בקצהו התחתון ומנענע את השאר. ככל  בתהליך של
וא מעורר שהאדם מתעורר יותר, ככל שהוא משקיע יותר בהתעוררות נפשו הרי ה

ככל שהוא מעמיק במחשבות של גדלות הבורא ושפלות  ,חלקים עמוקים יותר ממנה
שני של החבל עצמו הרי הוא מבטל את עצמותו לבורא יתברך העומד כביכול מצידו ה

ומגביה את האדם אליו, וכשהוא נמצא כביכול אצלו הרי הוא למעלה מן הצמצומים 
וההגבלות והוא בדרגה הגבוהה ביותר של קרבת ה', וכשהוא מסיים את התפילה הרי 
נפשו כביכול יורדת אל מצבה הקודם אבל עתה 'מוטענת' באור גדול וחזק של למעלה 

א יודעת שבעה. הוא רעב לרוחניות וצמא לדברי מן הגבולות, ומשכך הרי נפשו ל
 קדושה. 

שמעון לעומתו לא עורר את חלקיו העמוקים, הוא נשאר על עומדו בדרגה הנמוכה 
יותר, הוא אמנם התפלל אך בנפש פשוטה בלבד, תפילה כזו היא מתוך עולם ההגבלות 

 והצמצומים, היא תפילה ש'ממלאה', תפילה שאין לו הרגשת צורך ב'עוד'.
 ' הם לא בהכרח שני אנשים נפרדים, הם שמעון'ו 'ראובן'וחובה לסיים את הדברים כי 

   יכולים להיות אנו עצמנו, בכל יום מצב אחר של תפילה. 'והחיות רצא ושוב'.
 

 

 הרווח הגדול

ה על הראיה הרבה דיברנו על השינון והחזר
תית על עצמנו.  הרבה הרחבנו על הטעות האמ

מכל  הכל כך נפוצה והכל כך מושרשת בקרבנו 
ימי שנות חיינו עד שקשה ליצור הסתכלות 

ה המושרשת נכונה ורצינית יותר כי המחשב
לתפוס מקום של מפריעה למחשבה החדשה 

 כבוד במוחנו.
וכבר העמדנו והרחבנו כי אין לנו ברירה 
האחרת, כיון שאנו יודעים את האמת, ואת 
האמת הזו לא ניתן לערער אזי אין לנו אלא 

כך שנצליח להעמיק את תפיסתנו לעמול על 
הנכונה ע"י שינון אין סופי ומתעקש ובסופו של 

ת הנפש בכלל דבר הדבר יצליח בידנו, כי זה תור
, השינון והחזרה על והנשמה היהודית בפרט

 האמת נקלטת בסוף במקומה הנכון.
תבנו כי ובסיומו של המאמר שהוזכר כ

כשאמרנו שיזכה בסופו של דבר להשריש את 
'אם לא תמיד, המחשבה הנכונה במוחו אזי אף 

על כל פנים שעות ורגעים טובים יהיו לך, יפה 
שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם 

 הזה'.
משמעות ואור חדש האיר לנו רבנו בדבריו: 

של תשובה 'בלבד  'שעה אחת'גם  'עולם הזה'ב
, לא לזלזל ולא יפה'זה גם ' 'ומעשים טובים

 להתייחס אליה כאל דבר שמה בכך.
* 

רבינו ממשיך ומעלה את החשיבות של השינון 
שעה 'לרף גבוה יותר. כי גם בשעות שאינן ה

של אור בעולם הזה שהזכרנו, הרי שגם  'אחת
בשעות וימים הבלתי מאירים השינון יועיל עד 

ידו כי כאשר המחשבות הללו יתמאוד, למ
תי שהוא המחשבות על המצב האמבמוחו, 

יפריע לו להמשיך בדעות צריך להרגיש 
ומושגים שלא היו מפריעים לו אילו לא היה 
 חושב על כך. ונרחיב על כך בס"ד במאמר הבא.

  

איתא מהבעל שם טוב ז"ל על הפסוק 'מציץ מן החרכים', שכשהאדם בא לעשות עבירה או דבר מכוער ח"ו נופלת עליו יראה ואומר הלואי שלא 
, והאדם מכוערהא התלבשות ניצוץ אלוקות, שהוא ית' מצמצם יראתו על האדם לשדמרו מן הדבר , זאת הי:(יראני אדם, כדאי' בגמ', )ברכות כח

דם. אינו יודע שד' ית' מביט עליו עתה במידת יראתו, ונדמה לו שאיש מביט עליו דרך החלון, הפתח וכו' והוא מסתתר ואומר הלואי שלא יראני הא
 )דרך המלך בראשית תר"ץ(                                                                                                                                                                                           ע"כ.

 



 

 

 

 פרק נד

 איזה כיבוד מגישים לך

עובדי המטבח בבית המלוכה מעודכנים ראשונים בסדרי המפגש שנערכים בבית 

תנה ההוראה להיערך למפגש דרגה ג'. דרגה ג' משמעותה מפגש המלוכה. ביום ראשון ני

הכלים והתפריט פשוטים  של פקיד בית המלוכה עם משלחת פשוטה. מפגש דרגה ג'.

 ורגילים ללא גינונים וכלים מיוחדים.

ביום השני ניתנה הוראה להיערך למפגש מדרגה ב'. הקוד 'דרגה ב'' נותן לעובדי המטבח 

צריך להיערך לכיבוד מושקע יותר, הכלים יהיו מכובדים יותר, תחושה כי כאן כבר 

המלצרים יהיו לבושים בבגדי שרד וההגשה מכובדת ביותר, המפגש הוא בין שרי החוץ 

 של שני בתי המלוכה הנועדים לדון ביחסים מורכבים וחשובים ביותר, מפגש דרגה ב'.

הכלים השמורים במיוחד למפגש ביום השלישי ניתן האות, נא להיערך לקוד 'דרגה א א''. 

מעין זה הוצאו מן הארונות השמורים. כלים מכלים שונים, כולם עשויים זהב וכסף טהור, 

פמוטות ענק הוצבו על השולחנות, האוכל שהוכן היה היקר והמושקע ביותר שמכירים 

שם במטבח המלוכה, ההגשה מותאמת בדיוק לאורח רם המעלה שעתיד להופיע לביקור 

 ם המלך בכבודו ובעצמו.אישי ע

המלך מחכה למפגש הזה כבר זמן רב. האהבה והידידות ששוררת ביניהם היא לשם דבר, 

והמלך מבקש לבטא במפגש זה את ההתרגשות שיש בו  ,שנים רבות הם כבר לא התראו

שהמלך האורח יבקר בארמונו המפואר. עובדי המטבח  ,לקראת הזכות שנפלה בחלקו

 יע היום את ההשקעה העליונה והעמוקה ביותר ששייך. הבינו כי עליהם להשק

הם אינם מודעים אף פעם מי אמור לבקר בארמון, הם לא מעודכנים מפקידי הממלכה מי 

דרגת איזה בהם הממוענים של כל הכיבוד הזה, אבל הם יודעים ומבינים לפי רמת ההזמנה 

 ותר.. ככל שהאורח חשוב יותר קוד האירוח גבוה הרבה יח מדובראור

* 

כשאנחנו רוצים למדוד את עצמנו ואת רמת החשיבות שלנו אנחנו צריכים לבדוק איך 

מתייחסים אלינו בארמון המלוכה של מלך מלכי המלכים. אם יתברר לנו שכשאנו מגיעים 

הרי  אנו מתכבדים בפאר וההדר ובמתנה ענקית שאין כמוה בעולם כולו,, לפגוש את המלך

ים מאוד מאוד ואין לו לבורא בעולם אהובים ונערכים יותר יתברר לנו שאנו אכן חשוב

 מאתנו.

אז אם כן אנחנו צריכים לבדוק מהי המתנה ואיזה קוד מופעל אצל המלך בעת שאנו 

 נפגשים עימו ית' כביכול. 

בשביל התורה או  ישראל ,מי נברא בשביל מי' (קהלת פ"א)הלא תראה את דברי המדרש '

  '.ישראל התורה בשביל'ש ,ים המדרשומסי ',התורה בשביל ישראל

השתוקקו המלאכים  ל כך' שכהתורת  ,קדושה ל כךהתורה שהיא כ .השתאה והשתומם

ועמו מרבבות  ,יני באסהאין סוף ל א.כל עצם ותכלית בריאתה בשביל ישראל הי ה,אלי

 .והכל בשביל ישראל ,הארץ הרעים את השמים והרעיש את ,קודש

תכלית ביאתו  תההי ,קרובים ממש ,עם קרובו שתהיו ישראליםלהעמיד אותך ואת חבריך 

 .קרוב אליו השתהי ,תמיד תשתוקק המטרתך אשר אלי גםה וזאת תהי .וטרחת קדשו

צריך לפעול  א"כ גם אתה ,אף הם את קדוש ישראל אשר שוכן בקרבם לבך ונפשך ירגישו

קרבה אל אביה בגופך ול גורהסצריך אתה לעורר את נפשך ממסגרתה אשר היא  .בזה

 .'ההמצפה אלי

והרגילה שלנו להביט על עצמנו כעל אנשים מרוחקים ובלתי רצויים  המצויההשקפה ה

אצל אבינו שבשמים, התחושה הרווחת בנפשנו כאילו אין בנו משהו מיוחד ואין אנחנו 

העולם ככל החיה והבהמה אשר על פני האדמה, מקבל כעת הארה  בברואיאלא עוד זן 

גדולה, האמת היא הפוכה לגמרי, המתנה הניתנת לנו היא מתנת אהבה וחיבה בלי גבול, 

ההתייחסות אלינו בשמים הינו כעל אנשים רמי דרג ורמי מעלה, ככאלו אנחנו צריכים 

תנו את טובה, הוא מונע מאלהתרגל להביט על עצמנו. ההרגל הרע מכלה בנו כל חלקה 

על עצמנו, לקלוט  ה'גדלות' בעבודה, ואנו צריכים לשנות את ה'תפיסה' הרגילה שלנו

  ולהפנים את המציאות הנכונה כי אנו אורחים רמי מעלה שאין כמונו אצל אבינו שבשמים.

 .' לזה עבודה ופעולה והרגל רב צריכים'

 )פרק ח'(

 

 

 

 
 מבחן אישי

ה'צו וזירוז' בו אנו במאמר מ טרם נתחיל
, נקדים במסגרת זו סעיף כט(אוחזים כעת )

' ב'דרך המלך' ליום קהקדמה מדבריו ה
 .הכיפורים )תרפ"ו(

שומע האדם מגיע לפעמים למצבים בו הוא 
או לומד על עניינים שהם עדיין גבוהים ממנו 

, וממילא נוטה הוא לחשוב כי מכיון לפי הבנתו
שהוא אינו במדרגה זו לחשוב ולהעמיק 

מוע שבדברים נשגבים אלו אזי אסיר אזני מ
   או מללמוד ענין זה.

ן בחוזק כי רבנו מתריע ממחשבה כזו, וטוע
מחשבה זו הינה 'עניות היצר הרע' אשר 
מחדיר זאת בקרב איש ישראל וצריך 

אינן נכונים  להתרחק מדעה כוזבת זו. הדברים
עיקריות ונמנה אותן  י סיבותבעליל משת

 בפרוטרוט.
הא', היצר מעוניין ביותר שנחשוב מחשבות 

לתי כמה שיותר פשטניות וכמה שיותר ב
מעמיקות וממצות כיון שבכך הוא יכול עוד 
לטעת בנו את המחשבה המוטעית שאנחנו 

שבנוסף בסך הכל בהמות מהלכי על שתים 
להן לנו יש בינה ושכל לפתח וליצור דברים 

תינו מואבל אין לכך משמעות לגבי נש ,בעולם
נו תהרוחניים. הוא מסתיר מאחותינו וכו

העליונה הבלתי  במכוון את קדושת נשמתנו
תי ניתנת לתפיסה כאן בעולמנו, מוגבלת ובל

יישאר האדם במצבו ולא יעלה יותר. הכל  ךוכ
 ו.נרווח מבחינתו, והפסד עצום ונורא מבחינת

ה 'כי באמת האדם הישראלי הוא דבר למעל
מן כל העולם, וכל איש ישראל בעצמו אינו 
יודע את כל מצבו ועד כמה נשמתו נוגעת 

  למעלה'.
, אורו של משיח צריך להאיר לעולם, אורו והב'

של משיח הוא אור של 'לעתיד' שצריך לחדור 
לעולם הצמצום של עולם הזה, אין האור הזה 
יכול לחדור לעולם הזה המצומצם אלא ע"י 

ות שיחיו את שיהיו כאן נשמות קדוש
ה'לעתיד' כבר כאן ועכשיו בעולם הזה, ואנו 
צריכים עתה לעשות מעשים ולחשוב 

'כי נו, מחשבות אף שהן למעלה מהשגות
התגלות אור המשיח אי אפשר שתהיה לנו 
מדבר שאין לנו שום שייכות, אך האורות 
שנמשכו לנו עתה בסוד ניצוץ בלבד בלא 

 .'י' ידיעהידיעתנו, יתגלו לנו בסוד אור אף בבח
ולכן הרי זו סיבה מספקת להניע אותנו 
למחשבות נעלות אף יותר ממצבנו עתה 

 ומכאן ננסה לגעת בדבריו הק' ב'צו וזירוז'.
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