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מבוא

תופעה רווחת בדורנו, היא ספרי ה"קיצורים" שנתחברו בעניינים שונים. יכול 
יהודי בכל מקום שהוא נמצא - ביבשה באויר ובים, ליטול אחד מספרי הקיצור 

הללו, ולקבל מושגים כל שהם בנושא המדובר.

ועד לילה ללמוד  אמנם, ברור לכל אחד, שאין תכלית עבודת האדם מבוקר 
ההלכה  עד  להגיע  ומהמקור  במקורה,  ה'  תורת  את  ללמוד  יש  קיצור.  ספרי 
כל  ואת  הנושאים  כל  את  ללמוד  אדם  כל  ביד  ואין  שמאחר  אלא  למעשה. 
התחומים, לכן נתחברו קיצורים לאדם שאינו עסוק עכשיו בנושא, או שעסוק 

ואין לו את כל הידע הרחב, להגיע לידי נקודת המעשה.

ברם, ננסה לצייר לעצמנו אברך בן תורה שכל יומו, סדר א' סדר ב' וסדר ג' - 
מוקדש אך ורק ללימוד ספרי קיצורים: קיצור הלכות בשר וחלב, קיצור הלכות 

תערובת וכו'. היעלה על הדעת שזוהי צורת הלימוד האמיתית?!

בודאי שבעלי־בתים אשר שעתם אינה פנויה וצריכים לדעת את המעשה אשר 
בספרי  הם  לומדים   - לעשות  מה  וידעו  בעבירות  יכשלו  שלא  כדי  יעשון, 
הקיצור. ואף בן תורה יכול מדי פעם להציץ בספרים מסוג זה, אבל כל זה רק 
בשעה שרוב רובו של היום מוקדש אצלו ללימוד התורה בצורה עיונית, כאשר 
לכך,  כך  ובין  דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  עד  מהגמרא  מתחיל  הוא 
בענינים שהוא כרגע לא עסוק בהם - אז הוא לומד קיצורי הלכות, אך לא 
יתכן שאברך בן תורה ילמד מהבוקר עד הערב קיצורים ]ודורשי רשומות אמרו, 

שהקיצורים מקצרים ימיו של אדם...[.

יוכל  כדי שהאדם  כי  כן, בשאר חלקי התורה הקדושה,  לנו היטב, אם  ברור 
להגיע עד נקודת המעשה עליו ללמוד בעיון, ללבן את הדברים ולהגיע לכדי 

עשיה.

לעומת זאת כשמגיעים לעולם של הנהגות, של מדות ועבודה עצמית - שם 



בלבבי משכן אבנהב

על דרך כלל רווחת הדעה בין בני האדם שיש צורך לדעת רק כיצד מקיימים 
את המעשים בפועל, ומרבים לעיין בספרי קיצורים הבנויים על ערכים לפי 
סדר הא"ב: באות א' מובאות כל המדות ששייכות לא', כגון אמונה, אהבת ה', 
כיצד יש לנהוג בהן, באות ב' מה ששייך לב' - בטחון וכו'. וסבורים אנו, שככל 
שהספר יאריך פחות ויקצר יותר, רק יציע עצות למעשה - הרי שקיבלנו את 
התכלית הנרצית איך להתמודד עם הגאוה או עם הכעס, וכיצד לקנות אמונה 

ובטחון.

קיים אפוא, פער עצום בין התפיסה העיונית והלימודית שאנו מכירים בחלק 
בהלכה  עצמו.  על  האדם  ועבודת  המדות  תיקון  חלק  לבין  וההלכה,  הגמרא 
ברור לנו שאין מגיעים להלכה למעשה תוך כמה דקות לימוד, אלא יש ללמוד 
קודם את הסוגיא לעומקה במשך יום או יומיים, ולעתים אף שבוע ושבועיים, 
ורק אז מגיעים להלכה למעשה, ואילו כשמגיעים לחלק של עבודת האדם עם 

עצמו, ישנה נטיה חזקה מאד לחפש מה לעשות!

בודאי שהרצון לחפש מה לעשות הוא רצון חיובי, אבל לחפש רק מה לעשות 
אי אפשר, כי בצורה כזו אדם אינו לומד את עצם הדברים, רק את הקיצורים.

כשמתבוננים מבינים, שחלקי התורה הקדושה כולם עמוקים, כולם פנימיים. 
אין לנו ח"ו חלק חיצוני בתורה הקדושה. לעומת החכמות החיצוניות, התורה 
הקדושה היא כולה פנימיות, וא"כ היא עמוקה, רחבה מני ים, ובכדי לזכות לה 

יש ללמוד אותה בעומק.

שמלמדים  כשם  בלילה,  אחת  שעה  ללמוד  ומתפנה  בפרנסתו  הטרוד  יהודי 
אותו קיצורי הלכות - כך ניתן ללמדו גם קיצורי הנהגות. אבל בן תורה הלומד 
בעיון את התורה הקדושה - עליו ללמוד בעיון גם את ההנהגות ואת העבודה 

העצמית.

אמנם, השאלה הנשאלת היא: מדוע באמת יש צורך ללמוד חלק זה של התורה 
בעיון? איזה עיון שייך שם, הרי לכאורה אלו שאלות מעשיות?

לחנות  להגיע  ורוצה  מכיר,  שאינו  לעיר  נכנס  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
פלונית. הוא עוצר עובר ושב ושואל אותו איך מגיעים. הוא אומר לו: תפנה 

ימינה, בצומת השניה שמאלה, שם תפנה שוב ימינה ותגיע למחוז חפצך.
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האם כדי להבין איך להגיע למקום, צריך האדם להיות מעמיק ומתבונן? הן די 
לו בזכרון קצר, ובדיקה מדוקדקת של נתיב הליכתו, והוא מגיע ליעד.

הנפש  הנהגות  את  לקנות  כדי  ולעיין  להתעמק  צורך  שיהיה  כן  אם  מדוע 
הראויות? יש לך גאוה? - עשה כך וכך. אתה נגוע במידת הכעס? - תתנהג כך 

וכך. ברצונך לקנות אמונה? - עשה כך וכך. הוראות מעשיות. מה חסר כאן?

התשובה לדבר, נעוצה בהבנת צורת בריאת העולם והאדם ע"י הקב"ה.

הקב"ה נתן לנו תורה, אותה אנו לומדים ומשתדלים לקיים, ונפש האדם היא 
הכלי לקבל את אור התורה הקדושה ומצוותיה. 

והנה, אדם שעובד תמורת משכורת, ומכניסים לו את משכורתו ישירות לחשבון 
הבנק, בהלכות חושן משפט המשכורת באמת שייכת לו, אך אינה קשורה אליו 
בעצם. זוהי בעלות ממונית בלבד. הפקידו את הכסף עבורו והוא קנה אותו, אך 

לא ניתן להגדיר שהכסף הוא עצם האדם. האדם הוא אדם והכסף הוא כסף.

אבל התורה הקדושה, לאחר שהאדם לומד בה, היא איננה בגדר "מונחת בקרן 
זוית". לפני כן אומרת הגמ' ש"תורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה יבוא ויטול", 
אבל לאחר שאדם לומד ועמל בתורה, היא נקראת "תורתו". התורה הקדושה 
איננה דבר שמונח בפקדון, בכספת שבמקום רחוק, אלא היא נכנסת לתוכו, 

לפנימיותו - "תורתך בתוך מעי".

צלולים  נשארים  שהמים  הרי  מים,  לתוכה  ומוזג  נקיה  כוס  לוקח  אדם  אם 
ונקיים. אבל אם יקח כוס עכורה, מלוכלכת, וימזוג לתוכה מים, הרי שלכלך 

את המים והם נפסדו, שוב אינם ראויים לשתיה.

התורה הקדושה וקיום מצוותיה נמשלו למים, "הוי כל צמא לכו למים". הכלי 
הוא האדם הלומד ומקיים. אם הוא מקיים את הדברים ובונה את עצמו בצורה 
הראויה - הרי שהוא כלי זך, והתורה הקדושה שנקראת מים ונכנסה לקרבו, 
התורה  מבאר  ולינוק  לשתות  יכול  והאדם  קדושה,  טהורה,  תורה  נקראת 

הקדושה.

אבל אם ח"ו האדם מצד עצמו הוא עכור, שזה טבע יצירת האדם, "כי יצר לב 
האדם רע מנעוריו" - הרי שהתורה הקדושה, המים הטהורים כביכול, נכנסים 
וכיון שהכלי עכור, ח"ו התורה מתקבלת אצלו בצורה  לתוך הכלי - האדם, 
עכורה. ודאי שהתורה עצמה אינה נפגמת ובקדושתה קאי, אבל אור התורה 
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אינו מאיר אצל האדם כראוי. וידועים דברי הגר"א שהתורה נמשלה למים, ואם 
זורעים חטים - צומחים חטים גדולים יותר, אולם כאשר זורעים קוצים - 

צומחים קוצים גדולים יותר.

תיקון המדות וההנהגות הם בנין הכלי. אם הכלי זך - התורה היא תורת אמת 
שהקב"ה נטע בתוכנו, בתוך האדם. אבל אדם שהכלי שלו אינו זך - לא רק 

שחסרות לו מדות, אלא בעומק אין לו תורה!

לפני  שהיה  כמו  נשאר  היום  ובסוף  הלילה,  עד  מהבוקר  ולומד  יושב  אדם 
שלמד. ודאי שאי אפשר לומר שלגמרי לא השתנה, ועדיף כך מאשר שיעסוק 
בדברים אחרים, אבל הוא מפסיד את עומק התוכן שיכל לקבל מעסק התורה 

הקדושה.

נתבונן מעט בדברים, כדי שנדע את היחס הנכון שיש להעניק לענין עבודת 
המדות.

יודעים אנו שתלמוד תורה כנגד כולם. העולם כולו מושתת על התורה וכל 
קיומו תלוי בה. אבל כשבאים לאדם ומדברים עמו על תיקון מדה כלשהי - 

סבור הוא שזה דבר צדדי, ממילא לא יתאמץ רבות לתקנה.

משל למה הדבר דומה, כאשר נופל מסמר קטן מהקיר בבית, בעל־הבית אינו 
ממהר כל כך לתקנו. הוא ממתין ליום שישי שאין כולל או ל'בין הזמנים', כי 
כשנפל מסמר אין בעיה בבית. התמונה תעמוד בצד כמה ימים, וכשיהיה זמן 

יחזירוה למקום.

אבל אם מודיעים לאדם שאחד מיסודות הבנין רעוע, הוא אינו יכול לדחות את 
הטיפול בענין ל'בין הזמנים' שיחול בעוד ארבעה חודשים, כיון שקיים חשש 

כבד שהבנין יכול להתמוטט!

בקיר  כמסמר  לכך  מתייחסים  אם  העצמית,  לעבודה  להתייחס  כשבאים 
שמתנדנד או נופל, הרי שניתן לדחות את העבודה, כי זה לא העיקר, יש דברים 
חשובים יותר. אבל כשמבינים שזה היסוד, שזה הכלי שעל גביו נבנה הכל - 
הרי שלא ניתן להשתמט מעבודה זו בטענה: 'הרי חז"ל אמרו שתלמוד תורה 

כנגד כולם'...
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עליו לעבוד על עצמו,  כך  ודווקא משום   - כולם  כנגד  ודאי שתלמוד תורה 
כי הרי תכלית העבודה היא שיהיה לו כלי לקבל את אור התורה שהוא לומד 

מבוקר עד ערב.

משל למה הדבר דומה, כל אחד מאיתנו יודע שאדם הקם בבוקר ואינו נוטל 
ידים, רוח רעה שורה על ידיו כל אותו יום, וכשיבוא ללמוד תורה יהיה טמא! 
יאמר אותו יהודי: וכי בגלל שלא קיימתי הלכה אחת בבוקר, כל התורה שאני 

לומד במשך כל היום נראית אחרת?! התשובה היא: אכן כן!

שכן לא מדובר רק בביטול מצות עשה צדדית כביכול, שאז אולי יכל לטעון 
שאין לכך קשר ללימוד התורה שלו, אלא הוא נמצא במצב שהוא טמא, והרי 

שהתורה הקדושה איננה יכולה להיקלט בקרבו.

כמו כן, אין זה נכון לומר כי העבודה העצמית ולימוד התורה אלו שני עולמות 
נפרדים. לא ולא! זה בדיוק אותו עולם!

היו הרבה שערערו על מה שר' ישראל מסלנט הנהיג, שישנם שני בתי מדרשות: 
אחד לתורה ואחד למוסר. לא מפני שהתווכחו על הצורך בלימוד המוסר, אלא 

מפני שסברו שאין הפרדה בין שני העולמות.

חלקים:  לשני  חילקו  כידוע  הש"ס,  על  חיבורו  את  כתב  המהרש"א  כאשר 
חידושי הלכות וחידושי אגדות. לבסוף, לאחר שהשלים את חיבורו, אמר שהוא 

מתחרט על כך שהפרידם לשנים. הם אינם נפרדים, הם דבר אחד!

הסתכלות זו, שכביכול ישנם שני עולמות: עולם התורה ועולם המוסר - עולם 
ניתן  אכן  עולמות,  כשני  מוגדרים  היו  הם  אם  הטעות.  היא שורש  העבודה, 
היה לטעון ש"תלמוד תורה כנגד כולם", וממילא אין זמן לעסוק גם בעבודה 
העצמית, או לטעון ש"העוסק במצוה פטור מן המצוה" - תירוצים מתירוצים 

שונים.

אבל כאשר אנו מבינים שהעבודה על עצמנו היא חלק מקנין התורה - שוב 
לא ניתן לדחוק לקרן זוית את העבודה העצמית. כשם שברכת התורה שהיא 
יכול לומר שאין לו זמן לברך  מדאורייתא קודמת לעסק התורה, ואדם אינו 
מחמת שהוא מבין שזו צורת הלימוד - כך גם בעבודת האדם על עצמו, ראשית 

כל עלינו להבין היכן הוא מקומה האמיתי של העבודה.
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זו   - והנהגות  נימוסים  של  ענין  היא  עצמו  על  האדם  שעבודת  ההסתכלות 
הסתכלות שבאה מהגויים, לא מהתורה הקדושה. 

לגוי הרי אין תורה שצריכה לשרות בקרבו, ולכן מבטו הוא שתיקון המידות 
ועבודת האדם על עצמו היא תכלית לעצמה, להיות אדם שאיננו שור המזיק 

אלא מיטיב לבריות ובעל מידות נוחות ומתנהג כמו שצריך.

אבל אנחנו, בני ישראל, בני אברהם יצחק ויעקב - לנו הקב"ה נתן את התורה 
הקדושה, והוא תובע מאיתנו: "פסל לך" - תכין לך כלי שבו תשרה התורה 

הקדושה! ולימדנו הקב"ה בתורתו הקדושה איך מכינים כלי. 

אדם הלוקח ספל מים ורוצה למזוג מהם לכוס, וחבירו שומט את הכוס, מה 
קורה עם המים? נשפכים על הרצפה. 

אם אדם לא מכין לעצמו כלי, או שהוא מכין כלי עכור - אין לו כלי לקבל את 
התורה ]"אין מים אלא תורה"[, אין לו את עצם התורה.

הכנת  שהיא  המידות,  תיקון  בעבודת  העסק  הוא  חשוב  כמה  עד  נבין  מכאן 
האדם להיות ראוי לתורה.

כל האמור הוא בבחינת הקדמה, כדי שנבין שהדברים אשר נעסוק בהם עתה 
מוגדרים כעסק של מצות תלמוד תורה, ולפי חלק מן הפוסקים מברכים על 
לימודם ברכת התורה, וכמו כן אסור לעסוק בהם בתשעה באב. כל זאת מחמת 
שאין זה ענין צדדי, אלא זהו כלי לקבלת אור התורה הקדושה, אותה לומדים 

אנו כל יום.

נשתדל בעז"ה לנסות ללמוד בספר מסילת ישרים, אשר כפי שמקובלנו מרבינו 
הגר"א, זהו הספר שמוליך את האדם שלב אחרי שלב בעלייתו.

ודאי שישנם ספרים נוספים של ראשונים כמלאכים, כדוגמת 'חובות הלבבות' 
ו'שערי תשובה', אך הם לא נבנו בצורה מדורגת, משא"כ ספר 'מסילת ישרים' 

שנבנה כסולם של עליה, שלב אחרי שלב, בדרך העולה בית א-ל.
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הקדמת הרב המחבר

ִלְבֵני ָהָאָדם  ְלַלֵּמד  ַהְמַחֵּבר, ַהִחּבּור ַהֶּזה ֹלא ִחַּבְרִּתי  ָאַמר 
ְּכָבר,  ָלֶהם  ַהָּידּוַע  ֶאת  ְלַהְזִּכיָרם  ֶאָּלא  ָיָדעּו,  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֶאת 
ּוְמֻפְרָסם ֶאְצָלם ִּפְרסּום ָּגדֹול. ִּכי ֹלא ִתְמָצא ְּברֹב ְּדָבַרי ֶאָּלא 
ְדָבִרים ֶׁשרֹב ְּבֵני ָהָאָדם יֹוְדִעים אֹוָתם ְוֹלא ִמְסַּתְּפִקים ָּבֶהם 
ְּגלּוָיה  ֲאִמָּתָתם  ּׁשֶ ַמה  ּוְכֶנֶגד  ִּפְרסּוָמם  ֹרב  ֶׁשְּכִפי  ֶאָּלא  ְּכָלל, 

ְכָחה ַרָּבה. ַלּכֹל, ָּכְך ַהֶהְעֵלם ֵמֶהם ָמצּוי ְמאֹד ְוַהּׁשִ

לא  שהאדם  וכותב,  האדם  בעבודת  היסודי  ספרו  את  פותח  הרמח"ל  רבנו 
ימצא ברוב דבריו דברים חדשים. הם מפורסמים וידועים לכל, אבל כשם שהם 

ידועים לכל, כך גם נשכחים הם כמעט מכולם.

יסודות אלו כמעט מכולם? הרי כולם  והתמיהה היא: מדוע באמת נשכחים 
יודעים שצריך לאכול ארוחת בוקר, וכמעט אין מי ששוכח... להבדיל, כולם גם 
יודעים שצריך להניח תפילין בבוקר, וב"ה כמעט ואין מי ששוכח לעשות זאת. 
מדוע, אם כן, דווקא בדברים הללו שהם ידועים כמעט לכל, השכחה מצויה 

אצל רוב האנשים?

שמא תאמר שאדם זוכר רק את מה ששייך לגשמיות וקשה לו יותר לזכור את 
מה ששייך לרוחניות - הרי אנו רואים שזה לא כך; כאמור, אדם כמעט אף 
פעם אינו שוכח להניח תפילין בבוקר. והרי בהנחת התפילין אין הנאה גשמית, 
זוהי מצוה רוחנית. כמו כן, כמעט לא מצאנו בן אדם ששוכח להדליק נר חנוכה 

בזמנו. הרי לנו, כי זוכרים אנו לעשות גם מעשים הקשורים לרוחניות.

מה השתנה, אפוא, כאן שרוב בני האדם שוכחים?

אילו הם לא היו יודעים, הרי שהיינו מבינים; הם לא שכחו, הם כתינוק שלא 
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למד מעיקרו. אבל הדברים הללו הרי כן ידועים לכל, ואפילו הכי הם שכוחים 
כמעט מכולם. ושומה עלינו להבין סודה של תופעה מופלאה זו.

ניתן דוגמה פשוטה.

אדם קיבל לידו צ'ק על סך עשרת אלפים דולר, מתנה לחתונה. הוא מביט בצ'ק 
במהירות, ולא שם לב שהסכום הרשום בו הוא עשרת אלפים. נדמה לו שכתוב 
שם עשרה דולר, וכיון שכך - הוא איננו ממהר ללכת להפקידו בבנק, כי מה זה 

משנה, עשרה דולר פחות או עשרה דולר יותר.

אם היה מבין ושם לב לכך שהצ'ק הוא על סך עשרת אלפים דולר - היה מפחד 
לישון בלילה כשהצ'ק בביתו, והיה רץ להפקידו בבנק. למה הוא לא מפקיד 

זאת? כי הוא סבור שמדובר בסכום של עשרה דולר בלבד.

כאשר מתייחסים לעבודת האדם עם עצמו כמו על עשרה דולר, קיים סיכוי 
גבוה מאד שאדם ישכח מזה. אבל אם היחס יהיה כמו לעשרת אלפים דולר, 

הסיכוי שהאדם ישכח הוא כמובן פחּות.

לא רק בדורנו ענין עבודת הלב והמידות הוא ענין זניח. רואים אנו זאת כבר 
בדורם של רבותינו הראשונים. 

בספר 'חובות הלבבות' בהקדמה, תמה מדוע אצל רוב בני דורו, דור הראשונים, 
ענין חובות הלבבות - כמו שהוא קרא לספרו - אינו תופס מקום. 

והוא ממשיך ואומר: התבוננתי, אולי הדבר אינו כתוב בתורה הקדושה, אולי 
עשה,   מצוות  בזה  אין  אולי  הקדושים,  חז"ל  ובדברי  בנביאים  כתוב  לא  הוא 
וכאן הוא מאריך ]וראוי לכל אחד לעיין שם[ להוכיח שהדברים אכן מפורשים 
בתורה הקדושה, מפורשים ברבותינו הנביאים, מפורשים בגמרא ובמדרשים. 
ולפיכך הוא תמה מדוע ענין שמפורש בתורה, בנביאים, בכתובים ובחז"ל - 

נדחק הצידה.

אם היינו סבורים שזו בעיה של הדור האחרון, היינו צריכים לבדוק מה השתנה 
בין הדור הקודם לדור הזה. אבל כיון שברור הדבר שזו איננה בעיה רק של 
הדור האחרון, אלא בעיה שקיימת כבר מאות רבות של שנים ואף יתר על כן, 
בהכרח מבינים אנו שהבעיה היא בעיה פנימית, לא בעיה מקרית שנובעת מכך 

שנשתכח משהו בתקופה האחרונה.
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יסוד הדברים נעוץ במה שהזכרנו לעיל. 

נצייר לעצמנו אדם של"ע עבר מחלת שכחה. הוא קם בבוקר הראשון לאחר 
המחלה ואינו זוכר על איזו יד מניחים תפילין, ימין או שמאל. הוא מיד שואל 

את בני ביתו על איזו יד מניחים, והאם הוא ימני או שמאלי וכו'. 

מצות  כי  לשאול?  שוכח  אינו  זה  ואת  תפילין,  להניח  שעליו  לו  ברור  מדוע 
תפילין היא מצוה חשובה בעיניו, הוא מבין שזהו האות בין בני ישראל לאביהם 
שבשמים, ומי שאינו מניח תפילין ]לחלק מהשיטות אפילו בפעם אחת[ הרי 
יחסיר  לבל  מאד  חושש  הוא  ולכן  תפילין",  מנח  דלא  "קרקפתא  בכלל  הוא 

אפילו פעם אחת, ומשתדל בכל כוחו לזכור להניח תפילין.

כלומר, הערך שלו לקיום מצות תפילין הוא ערך עליון, ולכן הוא זוכר. משא"כ 
כאשר אדם לא מעריך דבר, באופן טבעי הוא ישכח אותו.

ההסתכלות הרווחת היא, שבנין נפשו של האדם הוא ענין צדדי בחייו. ישנו 
הוא  כך  לשם  בדיינות.  או  בהוראה  הסמכה  כתב  להוציא  השואף  תורה  בן 
מקדיש שנתיים תמימות ללימוד החומר הנדרש, ובשנתיים הללו אין לו זמן 
ללימוד  זמן  יקבע  נדר  בלי  ויקבל הסמכה - אז  ללמוד מוסר. אחרי שיגמור 
על  העבודה  מעסק  יותר  בעיניו  חשובה  שיקבל,  התעודה  כי  למה?  המוסר. 
עצמו. ממילא, באופן טבעי הוא ישכח מעבודה זו, וגם כשיזכור - ידחיק את 

הדברים הצידה.

צריך להבין שבנקודה זו נעוץ שורש העבודה הפנימית!

אם את השלב הזה לא עברנו - אי אפשר להמשיך הלאה. אם היחס שניתן 
ללמוד  שנמשיך  הרי   - צדדי  דבר  שולי,  דבר  של  יחס  הוא  לדברים  מראש 
וללמוד, ובמחילה נמשיך לשכוח ולשכוח, כי הרי אין סיבה שנזכור! אדם אינו 
דבר מסויים,  לברר  כדי  אליו במקרה  זוכר מספר טלפון של אדם שהתקשר 
אבל הוא זוכר היטב את מספר הטלפון בביתו. ולא רק מחמת ריבוי הפעמים 
שהתקשר לשם, אלא מחמת שהוא רוצה לזכור, כי הוא יודע שהמספר נצרך לו.

אם יהיה ברור לאדם שהוא צריך לזכור את הדברים שנלמד עתה - הוא יזכור 
אותם! אדם שלומד למבחן, מחפש שיטות בכל מיני אופנים איך לגרום לעצמו 
לו  שברור  פלוני, מחמת  מזכיר  פלוני  שדבר  סימן  לעצמו  עושה  הוא  לזכור. 
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שהוא לומד בכדי לזכור, ואם ילמד ולא יזכור הוא לא יעבור את המבחן, ולפי 
דעתו שלומד עבור המבחן, אם ישכח את מה שלמד - הרי שסתם למד.

צריכה  הלימוד  שצורת  הרי   - לזכור  בכדי  ללמוד  היא  מראש  המטרה  אם 
להיעשות בצורה אחת, ואם הלימוד הוא בכדי ללמוד ולא אכפת ששוכחים - 
אפשר לעבור על כל הספר ואף לחזור עליו מתחילתו עד סופו פעם אחר פעם, 

ושוב לשכוח.

רבינו  לנו  מייסד  הספר  בתחילת  אם  להתבונן:  עלינו  שומה  שמעתה  אלא 
הרמח"ל שהבעיה איננה שאנשים אינם יודעים אלא שהם יודעים ושוכחים, 

א"כ כיצד מגיעים למצב שלא שוכחים?

אפשר להציע כמובן הרבה עצות, כגון: לתלות שלטים, או להדביק על השעון 
איזו שהיא מדבקה שתזכיר את הענין, ועוד שיטות שונות ומגוונות המוכרות 

לכולנו.

אמנם, כל השיטות הללו, צריך להבין שהן שיטות חיצוניות לאדם חולה, אבל 
ישנן שיטות פנימיות. אף אחד לא תולה בבית שלו שלט: "צריך לאכול ארוחת 
זוכר. אנשים שמעשנים סיגריות - אין צורך  כי גם בלאו הכי הוא  בוקר"... 

להזכיר להם. 

אם כן, עלינו להבין כיצד מגיעים למצב שבאופן טבעי נזכור את ענין העבודה. 
אם הגענו למצב כזה, הרי שאת רוב הבעיות כבר פתרנו. כי אם שורש הבעיה 
נעוץ בכך שהאדם אינו זוכר ולא שאינו יודע, א"כ אין צורך בעיקר ללמוד אלא 
בעיקר לזכור, והרי שמחפשים אנו דרך לזכור ]להלן יבואר אי"ה שישנה בעיה 

לא רק בזכירה, אלא אף בעצם הידיעה[.

מהי, אפוא, הדרך הנכונה לזכור?

כל כח שיש באדם, מונח בחלק אחר מגופו: הרגלים הולכות, העינים רואות, 
האזנים שומעות וכו'. היכן האדם זוכר?

יכול לזכור: האחד -  צריך לדעת שישנם שני מקומות באדם שמכוחם הוא 
שכלו, בו נמצאים תאי הזכרון. והשני - בלבו. 
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כדי להבין את הדברים באופן מוחשי - נמנה כמה דוגמאות.

לאדם יש אשה וילדים. מהי הסיבה שהוא זוכרם, כי הדבר נקלט במח הזכרון 
שלו? מי שזהו המצב אצלו - ה' ירחם על השלום־בית שלו... אדם זוכר את 
אשתו ואת ילדיו כי הוא אוהב אותם. דבר שאדם אוהב, הוא ממילא זוכר. אם 

הדבר נמצא בלב האדם - ממילא הוא נמצא גם בתאי הזכרון שבמוחו.

ישנם דברים, לעומת זאת, שלב האדם אינו נמשך אליהם במיוחד, ובכל זאת 
מלפני  את החדשות  שזוכרים  אנשים  ישנם  שלו.  הזכרון  בתאי  נמצאים  הם 
שבוע. בישיבה בה למדתי היה בחור שהיה בקי בכל ספר הטלפונים של גוש 

דן... אבל מה יוצא מהזכרון הזה? כלום!

עתה, הבה ננסה להתבונן על החיים שלנו. רוב הזכרון שאנחנו זוכרים, היכן 
הוא מונח - במח או בלב?

אדם קם בבוקר וניגש לאכול ארוחת בוקר. מהיכן הזכרון לאכול ארוחת בוקר? 
הזכרון מגיע מהתחושה הבסיסית של הרעב, לא כי הוא זוכר שעליו לאכול, 

אין צורך להפעיל את כח הזכרון כדי לאכול.

ננסה להתבונן ולהבחין בחיי היום יום של האדם, אלו דברים שייכים לזכרון 
שמגיע מהתחושה, מהלב, ואלו דברים מגיעים מהמח.

דבר שהוא עצם חיות האדם ]לפעמים הוא גשמי, ואם זכה לחיות חיים רוחניים 
- הוא גם רוחני[, אינו זקוק לזכרון של מח. הוא זוכר כי הוא רעב, הוא זוכר כי 

הוא אוהב, הוא זוכר את הדברים מחמת שהם מציאות החיים שלו. 

אך ישנם דברים שאינם עצם מציאות האדם, והם חיצוניים לו. לדוגמא: אדם 
שזוכר את כל הלכות תערובות כי הוא רוצה לעבור מבחן, אחרי שנגמר המבחן 
הוא לא יזכור כלום, ואפילו יתכן שלא ירצה להיזכר בחומר, כי הוא מזכיר לו 
את הסיוט של לחץ המבחן. כל זה נובע מכך שהזכרון של תורה זו לא נמצא 

אצלו בלב אלא במח, ממילא הוא חיצוני ממנו. 

הלב הוא האיבר הפנימי באדם והמח הוא חיצוני. אם המח של אדם משותק - 
הוא יכול לחיות, הוא מוגדר כחי על פי ההלכה ומי שירצח אותו חייב בהלכות 

רוצח. אבל אם הלב של אדם משותק - הוא מת!
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זכרון הנמצא במח האדם - הוא איננו עצם האדם, כי הרי גם אם המח אינו 
עובד כלל, אדם נשאר עם שם אדם. וכפי שמצינו שתלמיד חכם אשר שכח 
תלמודו - חייבים לכבדו. משא"כ אם הלב של האדם אינו קיים - שוב אין כאן 
אדם. לכן, הזכירה בלב היא זכירה של עצם חיי האדם, משא"כ זכירת המח היא 

זכירה חיצונית לו.

עתה נבין לעומק מדוע עבודת האדם עם עצמו היא חלק בלתי נפרד מעסק 
התורה הקדושה.

איך אדם זוכר את התורה שלמד?

יש אדם הזוכה שהתורה נעשית חלק ממנו - "תורתך בתוך מעי". מדוע? כי 
זו תורה הזכורה בלבו, לא במוחו, כמו שהעיד שלמה המלך ע"ה: "ולבי ראה 

הרבה חכמה" )קהלת א, טז(. 

כח  עם  כשרון,  נולד עם  הוא  כשרוני.  פשוט  ישנו אדם שהוא  זאת,  לעומת 
ולהבדיל, אם רח"ל היה לומד  זוכר.  והוא  יש לו מח של מצלמה  זכרון,  של 
באוניברסיטה, היה זוכר גם חומר אחר. ב"ה שהוא לא שם אלא כאן, אבל לא 

חייב להיות שזכרון דברי התורה חקוק בלבו.

כיצד ניתן למדוד היכן נמצא זכרון התורה אצל האדם?

בדברי  מדברים  היו  שינה  כדי  תוך  שאפילו  ישראל,  חכמי  על  הרבה  מסופר 
תורה, או על כאלו שרח"ל חלו לעת זקנותם ומוחם לא תפקד, ואעפי"כ ראו 

אותם ממלמלים את דברי התורה שלמדו בעבר. איך זה קורה?

הרי  זקנה,  - אנשים שעברו מחלת שכחה של  היה במח  הזכרון שלהם  אם 
שהמח נגמר ושוב לא היתה להם כל אפשרות לזכור. אדם שתורתו נמצאת 
במוחו ורח"ל עבר איזה שהוא זעזוע במח - הוא והתורה הם תרתי דסתרי, 
ודאי שהתורה משאירה בו איזו שהיא קדושה, אבל בעצם  זה מזה.  נפרדים 

התורה נאבדה לו, כי הכלי שבו היתה מונחת אבד.

אבל אם תורתו של האדם נמצאת בלבו, אם כן אפילו בשעה שרח"ל הוא שכח, 
ודאי ש'בעמוד והחזר קאי כל ימיו'. ישנה מצות עשה מיוחדת לאדם "שיהיו 
דברי תורה מחודדים בפיך" ושיזכור, אבל רח"ל גם אם הוא שכח - התורה 

נמצאת אצלו בלבו, היא מוטבעת אצלו, ודבר כזה אי אפשר לקחת ממנו.
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נבין אם כן את עומק הספר הנקרא 'חובות הלבבות'.

עבודת המדות נקראת 'עבודת הלב', ולכאורה הזכירה ועבודת הלב אלו הן שתי 
עבודות. אבל כשמתבוננים לעומק, מבינים עד כמה שזה לא נכון!

אדם שלא עבד לטהר את לבו - אצלו התורה מונחת במח, היא לא בלועה 
אצלו, אינה חלק ממנו. אדם שתיקן את עצמו, תיקן את הכעס והגאוה שמגיעים 
מהלב ולא מהמח, כמו שמתפללים אנו "וטהר לבנו לעבדך באמת" - הרי שלבו 

יכול לספוג תורה.

נמצאת  תורתו  ערב,  עד  מבוקר  ילמד  אם  אפילו  הלב,  את  טיהר  אדם שלא 
במוחו, היא איננה עצם מעצמיו. משא"כ אדם שעבד על לבו, לטהרו מהמדות 
הלא ראויות שקיימות בתוכו והוא זוכה ל"לב טהור ברא לי אלקים" - התורה 
הקדושה יכולה לשכון בתוך לבו, ואז הוא זוכה שהתורה הופכת להיות עצם 
ממנו, והיא בבחינת "ובתורתו יהגה יומם ולילה", היא נקראת על שמו, חלק 

ממנו.

זהו העומק הגנוז בעבודת האדם על עצמו. 

עבודת האדם על עצמו, היא להכין את לבו להיות כלי לקבלת אור הקדושה 
רק  מחשבתו  את  משקיע  אלא  לבו  על  עובד  אינו  אם  בקרבו.  התורה  ואור 
בלימוד, אף שבודאי יש לו מצות תלמוד תורה והקב"ה אינו מקפח שכר כל 
בריה, ואף יציל אותו מעבירות ואיסורים ועוד סגולות נפלאות - אבל את עצם 

קדושת התורה הוא עדיין לא זכה לקבל!

כשמבינים את הדברים הללו, תופסים שההתעסקות בעבודה העצמית אינה 
דבר חיצוני מהאדם, אלא היא עצם העסק שלנו כל היום. 

אין כוונת הדברים שאדם ילמד מסילת ישרים עשר שעות ביממה. חס ושלום 
ולא יאמר! אלא כוונת הדברים, שעליו להבין שאותה חצי שעה שהוא לומד 

מוסר - היא חלק בלתי נפרד משעות לימודו. 

ידוע שהגר"א היה לומד, וברגע שנחלש מאש קדושת התורה והיראה היה לומד 
מוסר, וחוזר חלילה. לא היה אצלו זמן קבוע ללימוד המוסר ]משבע עד שבע 
וחצי...[. מדוע? כי הוא לא ראה את המוסר כדבר נפרד ממנו, הוא ראה את 
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המוסר ככלי לטהרת הלב, וברגע שלמד תורה וראה שיראת ה' נחלשת ממנו, 
הבין שהלב נחסם, וא"כ את התורה הוא לא יוכל להבין כמו שצריך.

את  מנסחים  היינו  אנחנו  אם  מוחי".  "פתח  לא  בתורתך",  לבי  "פתח  נאמר 
לא  הקדושה  התורה  אבל  גדול.  למח  שנזכה  היתה  ובקשתנו  יתכן  התפילה, 

צריכה לשכון רק במח, היא צריכה לשכון בלב האדם!

נמצא, שהעבודה שלא לשכוח אינה נעשית רק ע"י תליית מודעות או סימנים 
חיצוניים אחרים. אולי בהתחלה גם זה טוב, אבל תכלית העבודה לא לשכוח 
היא להגיע לידי מצב שאדם מטהר את לבו, וכמו שהוא לא שוכח שהוא נמצא 

ולא שוכח שיש לו אשה וילדים - כך גם לא ישכח מהי חובתו בעולמו.

ַהִּנְלָקח ִמֶּזה ַהֵּסֶפר יֹוֵצא ִמן ַהְּקִריָאה  ֵּכן ֵאין ַהּתֹוֶעֶלת  ַעל 
ְּבִׂשְכלֹו  ַהּקֹוֵרא  ִיְמָצא  ֶׁשֹּלא  ֶאְפָׁשר  ְכָבר  ִּכי  ֶאָחת,  ַּפַעם  ּבֹו 
ִחּדּוִׁשים ַאַחר ְקִריָאתֹו ֶׁשֹּלא ָהיּו ּבֹו ִלְפֵני ְקִריָאתֹו ֶאָּלא ְמָעט. 
ֲאָבל ַהּתֹוֶעֶלת יֹוֵצא ִמן ַהֲחָזָרה ָעָליו ְוַהַהְתָמָדה, ִּכי ִיָּזְכרּו לֹו 
ֶאל  ְוָיִׂשים  ְּבֶטַבע,  ָהָאָדם  ִמְּבֵני  ַהִּנְׁשָּכִחים  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים 

ִלּבֹו חֹוָבתֹו ֲאֶׁשר הּוא ִמְתַעֵּלם ִמֶּמָּנה.

כפי שכבר הזכרנו, ישנם שני סוגי זכירות: זכירה בשכל וזכירה בלב.

דברי ה'מסילת ישרים' כידוע מדוקדקים עד מאד, כפי שרבינו הגר"א ז"ל העיד 
כי אין בהם אפילו מילה אחת מיותרת.

הקורא  ימצא  "שלא  בדבריו:  מפורש  בעצם  האמור,  שכל  נבחין,  כשנתבונן 
בשכלו חידושים אחר קריאתו" - בֵׂשֶכל הוא לא ימצא חידושים, אבל היכן כן? 

"וישים אל לבו חובתו אשר התעלם ממנה" - הזכירה תהיה בלב!

כאשר האדם קורא את הדברים, בשכל הוא יודע את רובם, ורק מעט חידושים 
עיקר  אבל  רבה,  חשיבות  להם  יש  החידושים  מעט  שגם  ודאי  בהם.  ימצא 
שעיקר  הרמח"ל,  רבינו  כאן  לנו  ומגלה  החידושים,  הוא  מהקריאה  התועלת 
החידושים שאדם ימצא לאחר שיקרא את הדברים פעמים רבות - לא יהיו 

חידושים של שכל, אלא חידושים של לב.
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ולכאורה, מה יועיל ללבו של האדם אם יחזור על הדברים כמה וכמה פעמים? 
נכון, כל אחד מכיר את התועלת שבחזרה. להבדיל, גם כשאדם לומד דברים 
שאינם של קדושה, כגון חשבון או דקדוק, אם הוא רוצה לזכור את הדברים - 
עליו לחזור עליהם עוד פעם ועוד פעם. אבל זוהי זכירה של שכל, לא זכירה 

של לב. הוא לא חי בלבו את הדברים. 

הרי פשוט וברור שאם אדם זוכר את התורה הקדושה ע"י שהוא חוזר כמה 
פעמים, עם אותו כח שלהבדיל הלומד באוניברסיטה זוכר את לימודי החול - 

הרי שבודאי חסר לו בעצם זכירת התורה.

יכול אדם לטעון: הבדל גדול יש ביני לבין הלומד לימודי חול, שהוא זוכר 
התורה  את  זוכר  ואני  מועילים,  שאינם  הבל  דברי  חול,  דברי  ליצלן  רחמנא 

הקדושה.

צריכה  הקדושה  התורה  בעומק,  אבל  ערוך,  לאין  גדולה  מעלה  שזו  בודאי 
להיות זכורה אצל האדם לא מאותו כח שהוא זוכר דברי חולין. דברי חולין, ע"י 
שאדם חזר עליהם כמה פעמים, מוחו זוכר את הדברים, אבל התורה הקדושה 
לנו נשמה  יש  ויעקב,  יצחק  בני אברהם  עיקר העסק בה הוא מחמת שהננו 

קדושה, והזכירה צריכה להיות מהמקור היהודי שלנו, מהנשמה הקדושה.

מה תועיל כאן, אפוא, החזרה?  

יתירה מזו, על דברי חז"ל "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו 
מאה ואחד" )חגיגה ט ע"ב(, כבר ביארו המפרשים שאין הכוונה רק שיוסיף עוד 
פעם אחת, אלא שבמאה ואחד ישנה סגולה מיוחדת לזכור, כי הגימטריא של 

מלאך הזכירה היא מאה ואחד.

רואים אנו, אם כן, שאפילו בתוך התורה הקדושה ישנם שני כוחות מהיכן 
האדם זוכר: אם חזר מאה פעמים זהו מקור אחד של זכירה, ואם חזר מאה 

ואחד פעמים - זהו מקור נוסף של זכירה.

אם כן, שומה עלינו להבין מהו המקור היותר פנימי של הזכירה, וכיצד החזרה 
מביאה את האדם לידי כך.

ננסה לבאר מעט את תפיסת העולם הרוחני, להבין יותר מדוע היא נשכחת, 
ולפי זה בעז"ה נבין כיצד מזכירים אותה לאדם.



בלבבי משכן אבנהטז

נפתח בדוגמא: לאדם אבד חפץ. הוא מחפש אותו על הקרקע, מביט ימינה 
מביט שמאלה, בתקוה שיבחין בו. ברור לו מאד מהו החפץ שנאבד לו, ברור לו 

איך הוא נראה ונהיר לו מה הוא מחפש.

בעולם הגשמי, כולנו מבינים היטב מה אנחנו מחפשים. אדם שהולך לקנות 
דירה, מבין מהי דירה ויודע מראש פחות או יותר כיצד נראה מה שהוא הולך 
לחפש. כמו כן אדם שניגש לקנות מקרר, יודע מהו מקרר, וגם אם אינו מבין 
גדול בטיב המקררים, אבל בשום אופן אף אחד לא יצליח למכור לו מכונת 

כביסה במקום מקרר... כי סוף סוף הוא יודע איך נראה מקרר.

לעומת זאת, אדם הנמצא כאן בעולם הזה ורוצה להיכנס לתוך העולם הפנימי 
של עבודת ה' יתברך, במחילה, אפשר למכור לו מכונת כביסה במקום מקרר 
ומקרר במקום מכונת כביסה... הוא לא יודע מה יש בתוך אותו עולם, הוא לא 

מבין בזה. שומע רעיונות, נשמע לו טוב...

משל למה הדבר דומה, אנשים קונים כל מיני קרקעות בחו"ל, מספרים להם כל 
מיני סיפורים, ואחרי שנתיים שהם רואים שאין הכנסות ובאים לשאול היכן 
ובאמת,  כזאת קרקע.  היתה  לא  להם שמעולם  ההכנסות שהובטחו, מתברר 
הוא מעולם לא היה באותה מדינה ולא הלך לבדוק. הוא האמין לכמה מחבריו 
שגם הם קנו, והנה מתברר שהכל עורבא פרח. זה לא שהיתה פשיטת רגל, לא 
שהנכס נפסד, לא שפרצה שריפה והסחורה נאבדה, פשוט מעולם לא היתה 
קרקע, מכרו לו דבר שלא קיים, דבר שלא בא לעולם וגם לא יבוא לעולם. אין 

כזה דבר!

בעבודת ה', בתחילת דרכו של האדם, על דרך כלל אדם לא יודע כיצד נראה 
עולם זה ]חוץ מנשמות גבוהות שנולדו עם השגות משעת לידתם[. בקטנותו 
הוא הורגל לגמוע חלב, אחרי כן לאכול אוכל מוצק, וכשמתבגר הוא מרגיש איזה 
שהוא רעב לרוחניות. נו, הוא שומע כל מיני דברים. איך יבחן את אמיתותם? 
הוא משקיע שנה, שנתיים שלוש על מנת להשיג את מה שאומרים לו, אבל 

כיצד יוכל לדעת שהדבר הזה בכלל קיים?

בודאי שיש לנו אמונה בתורה הקדושה ובחכמיה, אבל על דרך כלל האדם אינו 
הרגשות  לתפילה,  התעוררות  מעט  רק  מכיר  הוא  הפנימי.  העולם  את  מכיר 
של קדושה, והוא רוצה להיכנס יותר פנימה כשהוא אפילו לא יודע בדיוק מה 



יז הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

יש שם. כמשל לאדם ההולך במנהרה חשוכה ואינו רואה אפילו פסיעה אחת 
קדימה, והוא מנסה לגשש באפילה.

נכנסים לעולם רוחני, וכיון שלא מכירים את מציאותו, לכן בעומק הנפש לא 
מתייחסים אליו כמציאות.

כשאדם קונה קרקע, גם אם לא ראה את הקרקע, אבל הוא מבין: קרקע זו 
מציאות. כשהוא קונה מקרר - ברור לו שהמקרר הוא מציאות. אבל כשאדם 
נכנס לעולם רוחני, הרי ש"הבטה בעלמא לא קני" כמו שהגמרא אומרת. הוא 
לא יודע מה טיבו של הדבר, וממילא אינו מתייחס אליו כאל מציאות. הוא 
מבין אמנם שיש אהבת ה', יראת ה', מדות טובות וקרבת ה', אבל אין לו מושג 

מהי המציאות הזאת.

כשיאמין,  גם  כלום, אבל  יעשה  לא  הוא  לאדם אמונה  אין  ח"ו  בודאי שאם 
על פי רוב, אמונה זו עדיין אינה יוצרת אצלו מציאות של עולם רוחני מוחשי 

וברור.

לפני שהמציאו את המטוס, אם אדם היה מאמין שיש מטוס, האם יכל לומר 
מהו ולתאר כיצד הוא נראה? אדם שלא ראה מימיו חללית, והוא רק מאמין 
ינסה למכור לו חללית  יוכל להסביר מהי?! ואם מישהו  שהיא קיימת, האם 

שהיא בעצם לא חללית - הוא מסוגל לקנות...

אם כן ראשית עלינו להבין, שכאשר מחפשים את העולם הרוחני, אף שודאי 
ישנה תשוקה אמיתית בנשמה, כל אחד לפי ערכו, שהוא רוצה באמת להתקרב, 
להשיג השגות, להיות יותר אמיתי ולעבוד את בוראו באמת ובתמים, אבל סוף 

סוף הוא איננו יודע בדיוק להיכן הוא נכנס.

אם כן השאלה הנשאלת היא: איך באמת יכול אדם לברר זאת?

שאיפה  ובכל  לאדם,  שיש  הרגשה  כל  שבעקבות  לומר,  היה  ניתן  בפשטות 
להתעלות, ילך וישאל אנשים, יתייעץ, כמו שלהבדיל, אדם הרוצה לקנות דירה 
ומפחד אולי יש כאן רמאות - הולך לעורך דין, לרשם המשכונות וכדו', כדי 

לברר האם באמת העיסקה כדאית.
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אבל אם כך, לעולם לא יגמור אדם את הבירורים. כמובן שאיננו שוללים ח"ו 
לברר, אבל צריך קודם שיהיה לאדם איזה שהוא מבחן מציאותי משל עצמו, 

מינימום של הבנה בדברים, ורק אז ילך לשאול ולברר, וניתן דוגמא.

אדם רוצה לקנות דירה. אין לו כסף. הוא נכנס לבנק למשכנתאות לבקש הלוואה 
ודורשים ממנו החזר חודשי של שלושת־אלפים שקל, והוא יודע שמשכורתו 
החודשית עומדת על אלפיים ושבע־מאות שקל. האם יש טעם שילך להתייעץ 

האם כדאי לו לקחת את המשכנתא?!

אילו היה מתפרנס משבעת אלפים, היה עליו לבדוק האם הוא מסוגל להחזיר 
תראה,  לו:  שיאמרו  אנשים  עם  להתייעץ  ילך  ואז  לא,  או  אלפים  שלושת 
הריבית יכולה לעלות, הקצבאות עלולות לרדת, כל מיני נתונים שעליו לקחת 

בחשבון.

אלא  חיובי,  כיוון  שהוא  איזה  שישנו  בזמן  רק  להתייעץ  הולך  אדם  כלומר, 
שישנה נקודה המוטלת בספק. אבל דבר שהאדם רואה מראש שאין לו כיסוי 
ואין לו סיכוי - אין סיבה שילך ויתייעץ עליו. אדם כזה שיבוא להתייעץ עם 
מומחה, המומחה כבר יבין שעומד לפניו אדם שאינו מבין בין ימינו לשמאלו.

כשנקביל זאת לעולם הרוחני, נבין שאמנם אדם צריך להתייעץ, אבל יש שלב 
שייך  הבסיסי,  השלב  אחרי  עצמו.  בכוחות  ולהתבגר  לעבור  שעליו  ראשוני 

להמשיך הלאה ואף לקבל יעוץ בענין.

אדם לא מתייעץ בגשמיות על כל צעד ושעל שהוא עושה, הוא לא מתייעץ עם 
מומחה האם כדאי לקנות מפתח מסוג זה או אחר, האם כדאי לקנות כוסות 
כאלו או כוסות כאלו. לקבלת יעוץ פונים רק עבור דברים גדולים. אדם קונה 
דירה, הוא מפחד ולכן הולך להתייעץ, אבל אי אפשר שיתייעץ על כל פרט 

בחיים. זה דבר פשוט וברור מבחינה מציאותית.

אם העולם הרוחני של האדם יהיה עולם מציאותי, הוא יצטרך הרבה פחות 
יותר  צריך  הוא   - מציאותי  אינו  האדם  של  הרוחני  שהעולם  ככל  הכוונה. 

הכוונה, ונסביר את הדברים.

כולנו מבינים שיש קרקע שעליה עומד בנין. עלינו לדעת, כי הרוחניות היא 
שאת  היא,  הבעיה  מציאות.  הוא  הגשמי  שהעולם  כמו  בדיוק  מוחשי  עולם 
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מציאות העולם החומרי אנו גם מרגישים, לא רק יודעים ממנה, ואילו ביחס 
לעולם רוחני - אנחנו מאמינים שהוא קיים, אך לא מרגישים זאת בחוש!

אדם יודע שיש עולם רוחני, הוא מאמין שהוא קיים ואף מנסה ללכת איתו 
הופך  הוא  מאידך  אבל  מאמין,  שהוא  בכך  גדולה  מעלה  שיש  בודאי  הלאה. 
להיות אדם תלוש, הוא חי בעולם לא מציאותי, כי הוא מאמין שהעולם הזה 

קיים, אבל כלפיו זו איננה מציאות שהוא חש.

אם האדם מרגיש את הרוחניות כמציאות בדיוק כמו שהוא מרגיש שהגשמיות 
היא מציאות - כשהוא נכנס לעולם רוחני, הוא דורך על קרקע רוחנית. אבל 
אם אדם נכנס לעולם רוחני רק עם אמונה, אך אינו מרגיש מציאות - דומה 
הוא לאדם המנסה לפרוח באויר, וכשם שבגשמיות אי אפשר לפרוח באויר, גם 

ברוחניות אי אפשר לפרוח באויר!

בעולם  החומר,  שבעולם  שכשם  היא,  להבין  צריך  שאדם  הבסיסית  ההבנה 
הגשמיות, אנחנו דורכים על קרקע, אף אחד לא חושב לעמוד באויר - כך גם 

ברוחניות צריך קרקע!

יודעים  אנחנו  הקרקע,  את  רואים  אנחנו  בגשמיות  ברוחניות?  קרקע  מהי 
שכדי  לנו  ברור  באויר,  מגדלים  בונים  שלא  לנו  ברור  קיימת,  שהיא  בבירור 
לבנות בנין צריך שטח, צריך קרקע. אף בעולם רוחני, בעבודת ה' - צריך שטח, 
גם שם צריך קרקע. איזו קרקע, איזה שטח? מהו השטח שעל גביו בונים את 

העולם הרוחני?

אדם  להיות  שנקרא:  מה  הוא  הרוחני  העולם  את  בונים  שעליו  השטח 
מציאותי!

פעמים רבות אנשים בעולם החומרי הם מאד מציאותיים, אבל כשהם מגיעים 
שאיפות  להם  יש  כלל.  מציאותיים  לא  להיות  הופכים  הם  הרוחני  לעולם 
ברוחניות, והם נשברים כי אינם מצליחים להוציאם לפועל, ונראה להם כי הם 

לא הצליחו משום שלא התאמצו ולא התייגעו מספיק, ולפעמים זה נכון.

אבל הרבה פעמים הדבר נובע מכך ששאיפתם איננה מציאותית! אם יבוא אדם 
ויכריז כי יש לו שאיפה להשיג שבע מיליארד דולר תוך שלושה ימים, ואחרי 
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שלושה ימים שלא השיג יכנס לדכאון, מה נאמר עליו? ששאיפתו פשוט לא 
היתה מציאותית, כי כל אחד יודע שאפילו עבור כמה אלפי שקלים צריכים 
בשלושה  דולר  מיליארד  שבע  ישיג  כיצד  וא"כ  ושבועות,  ימים  קשה  לעבוד 

ימים?!

ואדם  ראש־השנה  ערב  מגיע  ברוחניות!  גם  הוא  בדיוק  כך  כי  לדעת  עלינו 
מתחיל לקבל על עצמו קבלות: הוא ישמור את פיו מלשון הרע, יכוון היטב 
בכל תפילת העמידה ללא יוצא מן הכלל, אף מילה אחת הוא לא ידבר בכל 
ה'סדרים', וכמובן לא יפגע בשום אדם לנצח. כמובן שלכל הקבלות הללו אין 
וצריך  הקרקע,  על  לא  גמורים,  בדמיונות  חי  פשוט  הוא  כי  מציאות,  שום 

להתחיל לייצב אותו, שיהיה אדם מציאותי, שיתחיל לחיות את המציאות.

ה', אלא על התחלת התפיסה כדי  איננו מדברים עדיין על מדרגות בעבודת 
שאדם יוכל לעבוד את בוראו באמת.

ולתורתו.  לקב"ה  ברצון להתקרב  הוא חדור  לחזור בתשובה.  זכה  ב"ה  יהודי 
מה עושה? מיד סוגר את החנות, וכך, כשהוא מובטל, ללא הכנסה מסודרת, 
הוא ממהר לשכור דירה בירושלים באלף שלוש־מאות דולר לחודש, וחושב: ה' 
יעזור... אחרי חודשיים שהוא לא משלם, בא המשכיר ואומר לו: תשלם! והוא 

עונה: יש לי אמונה שתקבל את הכסף... איזו מין אמונה היא זו?!

הוא פשוט התנתק מהמציאות מכח השאיפות הרוחניות שלו! אדם יכול לחיות 
עם אמונה, אבל עליו לקיים את הדין! יש חושן משפט והוא חייב לשלם! 

אדם שראשית כל מקיים את הדין, ובנוסף לדין מכניס בלבו את אור האמונה 
- הדין עושה אותו לאדם מציאותי, ואם מעבר לזה יש לו גם אמונה - אשריו 
זהו שורש  לו. אבל אדם שבמקום ההלכה הכניס בלבו את האמונה -  וטוב 
התחלת הכשלונות. בודאי שכולנו רוצים שתהיה לנו אמונה, אבל אמונה עם 

קרקע, אמונה המבוססת על קיום ההלכה. 

אדם לווה כסף, וכששואלים אותו מהיכן ישלם, הוא עונה: "ה' יעזור"... מעניין 
אם היה מוכן להלוות למישהו על סמך משפט כזה... הוא פשוט משתמש עם 

הכוחות הרוחניים שלו בכדי להתנתק מהמציאות.

אדם בעל אמונה מלווה לאחרים מכח האמונה שלא ינזק. הוא מאמין שאם 
נגזר עליו בראש השנה שיהיה לו כסף והוא מקיים מצוה ]במקום שאינו מוגדר 



כא הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

כהיזק שכיח של אדם המוחזק כמי שאינו מחזיר[, עליו להלוות את הכסף אף 
שישנם סיכויים שהכסף לא יחזור. הוא נוהג כהלכה וכדין, מכניס בתוכו את 

אור האמונה, ואז הוא מתקשר דרך זה לקב"ה.

אותו  לנתק  מתחילה  הרוחניות  חלקי  בשאר  האדם  של  אמונתו  אם  אבל 
מהמציאות - זהו סימן של התחלה לא נכונה, ואם ההתחלה לא נכונה, אחריתה 

מי ישורנו.

המציאות, שהיא התורה הקדושה, היא הבסיס וההתחלה לכל הבנין. כל נקודה 
בעבודת ה' שראשיתה אצל האדם מתבטא ברפיון בקיום ההלכה - זו איננה 
תורה. ראשית כל עליו לבדוק האם הוא מקיים את ציווי ה' בתורתו. אם כן - 

הוא יכול להכניס לתוכו את הכח הרוחני האמיתי, כח האמונה. 

ממילא, כשמחליט אדם להיכנס לעולם הרוחני, עליו לבדוק את עצמו: האם 
באמת השאיפות מציאותיות? הרי בגשמיות יש להרבה אנשים חלומות לקנות 
כל מיני דברים, אך הם יודעים שאין בידם האפשרות לממש את החלומות. כך 
גם ברוחניות, אדם צריך לבדוק ראשית כל האם מה שהוא הולך לעשות הוא 

באמת דבר מציאותי? 

החכמה בכל דבר היא להתחיל בצורה מדורגת, איטית ומציאותית. הכשלון של 
האדם נובע לא רק מכך שבסוף הרצונות שלו לא יצאו לפועל, הכשלון שלו 
נעוץ בכך שהוא מתנתק מהמציאות. עצם כך שהוא מתחיל לרצות ולשאוף 
לדברים שאין לו כל סיכוי ליישמם בפועל - בזה הוא מאבד לעצמו את כל בנין 

הנפש הפנימית שלו, כי הוא מתנתק מהמציאות!

איך האדם בודק את המציאות?

ישנם שני כוחות באדם שעל ידם יכול אפשר לבדוק את המציאות: כח השכל 
וכח הלב.

כח השכל יכול לבדוק את המציאות מבחינת אורך, רוחב, סיכויים של הכנסות 
לכן  מרגיש אותה!  הוא  יודע את המציאות,  רק  לא  וכו'. הלב  כנגד הפסדים 
"האשה מכרת באורחים יותר מן האיש" )ברכות י ע"ב(, כי הלב הוא הכח היותר 

חזק באשה. 
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גם בעולם החומר, כגון בעולם העסקים, ישנם אנשים שיש להם חוש להריח 
היכן צפויים הפסדים בזמן הקרוב ולברוח משם. הם מרגישים את המציאות 

שמשהו כאן לא בסדר, ומצליחים לברוח כמה ימים לפני שהעסק מתמוטט.

ככל שכח הלב של האדם יותר חי, הוא חש את מה שקורה מתחת לפני השטח, 
לא רק את מה שמתגלה בחוץ. הוא מרגיש: משהו כאן לא בסדר. ולא מדובר 
כאן על רוח הקדש. ישנם גם גויים שיש להם את הכח הזה, אבל לגוי שייך 
שיהיה זאת רק בעולם החומר. בעולם הרוחניות, אם האדם ישתמש רק עם 
כח השכל, הוא יכול לחשוב כך או כך, אבל מחשבתו לא תפעל הרבה, מחמת 

שאינו מכיר את העולם שאליו הוא נכנס.

נכנס לעולם שהוא  כיון שהוא  ה' אמיתית,  יוכל לעבוד עבודת  כדי שהאדם 
לא מכיר - הוא איננו יכול להשתמש רק עם השכל, כי השכל אינו יודע כיצד 
לבדוק זאת, הוא לא מכיר את העולם הזה. רק אם הוא חי עם לב, לבו מרגיש 
אם הדבר הוא מציאותי או לא. אבל אם הוא חי בלי לב - הוא לא מרגיש אם 
זו מציאות. וגם אז נצרכת זהירות רבה, כי סוף סוף האדם נכנס לעולם לא 

מוכר. 

של  הרגשות  יש  הלב:  הרגשות  של  סוגים  שני  שקיימים  לדעת,  צריך  והנה 
שמחה, של עצב וכדו', ובנוסף לכך קיים בלב כח שמרגיש את המציאות, תופס 

מהי מציאות.

הדברים הללו עשויים להיות קשים וקצת נעלים. אם אדם לא התרגל להרגיש 
מציאות, הוא לא מבין על מה מדברים. הוא מביט בעין: קיים או לא קיים? 
אם הוא רואה - סימן שהדבר קיים, אם הוא לא רואה - לא קיים. אבל הלב 

תופס אחרת את המציאות.

ניתן דוגמאות.

אמנם  היא  נמצא,  לא  שהוא  יודעת  היא  בשכל  רח"ל.  מת  שבעלה  אלמנה 
מאמינה שתהיה תחיית המתים בקרוב, היא מקווה שעוד היום, אבל בשכל 
היא מבינה: כל זמן שלא היתה תחיית המתים - בעלה לא נמצא. אבל מאידך, 
בלבה היא יכולה עדיין להרגיש שהוא קיים, היא לא תופסת את העובדה שהוא 

הסתלק מן העולם.



כג הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

דוגמא נוספת: אדם שהיה עשיר גדול והתמוטט מכל נכסיו. בשכל הוא יודע 
שמהיום הבנק לא יכבד את הצ'קים שלו, אבל בלבו הוא איננו מוכן לעכל את 

המציאות המרה.

ובאמת,  בלב.  להיות  חייב  האדם,  את  להוליך  שיוכל  בכדי  המציאות,  עיכול 
תופס  והמח  אחת,  מציאות  תופס  לבם  קרוע:  בעולם  החיים  אנשים  ישנם 
מציאות שניה. אז אם המח עוד שליט על לבם - איך שהוא הם מצליחים 

לחיות, אבל אם לא - הם פשוט חיים במין אטמוספרה אחרת.

אדם נותן צ'קים שאין להם כיסוי. כיצד הוא עושה זאת, הרי ידוע לו שהבנק 
לא יכבד את הצ'ק? הוא פשוט לא מוכן להסכים למציאות שהוא הגיע למצב 

שלא מכבדים את הצ'קים שלו, הוא מתכחש למציאות!

יוכל לעבוד את הקב"ה, ראשית כל עליו להיות מציאותי, שתי  בכדי שאדם 
רגליים על הקרקע, ואז לבו מתרגל להרגיש את המציאות כמו שהיא.

ישנו אדם שלמד מסכת והוא סבור שהוא יודע אותה, אבל כשמנסים לדבר 
זוכר מה ההוה אמינא, מה המסקנה. הוא מבולבל, שיטות  איתו - הוא לא 
הראשונים אינן מסודרות לו, הכל גיבובי דברים, וניכר עליו שהוא לא שולט 
במסכת. מדוע אם כן נראה לו שהוא יודע? כי הלב שלו אינו מרגיש שהוא לא 

תופס, שהוא לא יודע.

עלינו להתרגל לחיות עם שכל בצירוף של לב, לתפוס את המציאות כמו שהיא. 
בחלק גדול מהמקרים הבעיה מתחילה לא ברוחניות, אלא בגשמיות. לדוגמא: 
בשנים האחרונות קם ארגון חסד שמטרתו ללמד אברכים איך לחיות בצורה 
כלכלית נכונה. קורה לפעמים שאברך אינו מחושב בהוצאותיו. כל דבר הוא 
קונה בשבע תשלומים, ואחרי חודש הוא כבר לא זוכר על מה הוא חתם ועל 

מה לא חתם. 

אדם שהוא מציאותי, מכלכל את מעשיו בתבונה, כמו שכותב רבינו הרמב"ם, 
ההוצאות הן כנגד ההכנסות בצורה יסודית, הוא חי עם שתי רגליים על הקרקע, 

ואז כשהוא נכנס לעולם רוחני יש לו כלי לעבודתו.

כמו  המציאות  את  תופס  ואינו  יציבות  לאדם  אין  בגשמיות  אפילו  אם  אבל 
שהיא, כיצד יוכל להיכנס לעבודת ה'? הרי אפילו העולם הגשמי החומרי המוכר 

- אינו מציאותי אצלו! 



בלבבי משכן אבנהכד

עומדים  אינם  מעשה  לשעת  וכשמגיעים  דברים,  המתחייבים  אנשים  ישנם 
בהתחייבויות. ואין זה נובע מרוע לב ח"ו, אלא הם חותמים, הם מתחייבים, 
ואפילו לא זוכרים מה רכשו ואיזה סכום התחייבו, הכל אצלם מבולבל, כי אינם 

שמים לב מה קורה במציאות.

אדם קובע פגישה בשעה מסויימת, ומגיע באיחור של חצי שעה. מה קרה? "לא 
שמתי לב שעבר הזמן"... הוא לא חי את המציאות. הוא שוכב במיטה בבוקר 
וחושב: עוד דקה. זמן קריאת שמע כבר עבר, זמן תפילה גם הוא עבר, וכבר 

ספק זמן מנחה... הוא פשוט לא מציאותי.

מוכרחים לחיות עם מציאות ברורה. הקב"ה נתן לנו תורה שיש בה זמנים: זמן 
תפילה, זמן ק"ש, זמן מנחה, זמן ערבית, זמן כניסת שבת וזמן יציאת שבת. לכל 
דבר יש זמן, כמו שאומרים חז"ל )קהלת רבה ג, א( על הפסוק: "לכל זמן ועת לכל 
חפץ - זמן היה לו לאדם הראשון להיכנס לגן עדן, וזמן היה לו שיצא משם". 

אם ראשית אדם בונה את העולם של המציאות הגשמית כמציאות מחלטת, 
הרי שהוא נבנה כאדם מציאותי ולאחר מכן יכול הוא לעבוד את עבודת ה'. 
הבעיה היא שפעמים רבות ישנו איזה שהוא דילוג. המחוייבויות המציאותיות 
עדיין אינן קיימות אצלו, ומיד הוא שואל היכן יש איזה שיעור בקבלה, הוא 

מעוניין לשמוע...

הרי אם הוא ילמד קבלה, הוא עלול להפוך להיות עוד יותר תלוש מהמציאות!! 
הוא יכנס בחצות לילה וישכח שיש לו אשה וילדים. אי אפשר לחיות איתו. 

ולא מרוע לב, הוא באמת איש טוב, אך הוא לא חי את המציאות.

הבעיה שאין לב - כלומר, אי תפיסת המציאות באופן ברור ומוחלט - בדרך 
כלל אינה מתחילה בעבודת ה', אלא הרבה הרבה קודם. מתרגלים לחיות בעולם 
כלום!  זמן,  לא  הוא  זמן  אינה התחייבות,  מילה, התחייבות  לא  היא  שמילה 
אומרים לאדם משהו אחד, וכשאתה מגיע – הקערה הפוכה על פיה. בלשונם 
קוראים לזה 'צריך להיות גמיש, תתגמש'. במקום "מדבר שקר תרחק" - מצאו 
נוסחה חדשה, אבל את ההלכה זה לא משנה. אדם חייב להיות "דובר אמת 

בפיו", וממדת חסידות אף "בלבבו"!

ידועה  היא  הידועה.  הפשוטה  המציאות  בהכרת  מתחילה  כן,  אם  העבודה, 
לכולם, אבל יתכן שהאדם התרגל לא לחיות את המציאות.



כה הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

ישנו אדם שיש לו כרטיס טיסה, והוא מגיע חמש דקות מאוחר. עבור איחור 
זה הוא עלול להתעכב שבוע ולשלם עוד כספים, אבל מה לעשות, הוא לא 
הרגיל את עצמו שזמן זה זמן. ולא בגלל שהוא חושב שמישהו יחכה לו, הוא 
פשוט מתרגל שהכל חייב להיות גמיש עבורו, הכל חייב להסתדר איך שהוא 
רוצה. במקום להתאים את עצמו למציאות, הוא מנסה להתאים את המציאות 
אליו. הוא יתאים את ההוצאות לפי איך שהוא רוצה ולא את ההוצאות לפי 

משכורתו, הוא יתאים את הזמן לרצונותיו ולא למציאות.

כמובן שאפשר להביא עוד דוגמאות רבות, אבל צריך שתובן נקודה אחת ברורה 
מאד: הקב"ה יצר מציאות, הוא יצר חוקי טבע, והוא קבע הלכה שכפופה לגדרי 
הטבע, לפי גדרי המציאות. אם אדם רוצה לבנות שלב על גבי שלב בעבודת 
ה', השלב הראשון הוא להיות אדם המכיר את המציאות ומתנהג על פיה. הוא 
מתנהג בדיוק כמו המציאות שהקב"ה קבע בעולם. הוא מבין שהמציאות היא 

חוק שחקק אותו הבורא עולם ולא אף אחד אחר. 

אין הכוונה שעליו להשתעבד לאדם פלוני או אלמוני, אלא להשתעבד לטבע 
שהוא בגימטריא אלקים כידוע. אחרי כן ישנה עבודה לעלות למעלה מן הטבע, 

אבל קודם העבודה היא לחיות עם הטבע, כלומר להכיר את המציאות.

אדם יכול לא ללכת לרופאים כאשר הוא חולה, אבל לא מכח האמונה, הוא 
פשוט עצלן. שואלים אותו למה אתה לא הולך, והוא אומר "ה' ממית ומחיה".... 
כביכול יש לו אמונה שהמחלה באה לו מבורא עולם, והוא מצטט את דברי 

הגר"א "מה לרופאים בבית יראי ה'".

השאלה היא האם באמת הוא מתנהג כמו הגר"א גם בשאר דברים?! הרי ידוע 
ששנה שלימה לא קיבל הגר"א את המשכורת המגיעה לו כי מישהו גנב אותה, 

והוא שתק. האם גם הוא היה שותק במקרה כזה?...

אחרי שאדם חי את המציאות, עליו להתחיל לחיות את האמונה הפנימית, אבל 
ראשית כל צריך להיות אדם מציאותי.

נבין אם כן, שבשכל יכול האדם להגיע למחוזות מאד רחוקים. כל אחד יודע 
היכן הוא מטייל בשעה שהוא מתפלל תפילת שמונה־עשרה... אבל בלב, אם 
האדם בונה אותו נכון - כאן הוא מתחיל לבנות את המציאות האמיתית שלו, 

הוא מתחיל לחיות עם לב שחש מהי המציאות באמת.



בלבבי משכן אבנהכו

כאשר האדם מרגיל את עצמו לחוש את האמת, את המציאות – הוא מכוון 
את מעשיו לפי המציאות.

עוף הפורח  להגיע למצב של  עלול  הוא  רק עם השכל –  ישתמש  אם אדם 
באויר. לאנשים רבים יש המצאות, רעיונות. ודאי שישנן המצאות שב"ה יצאו 
גמילות  זו  ולפעמים  הן בבחינת שור המזיק  והועילו הרבה. לפעמים  לפועל 
חסד, אבל הרבה המצאות פשוט אינן בגדרי המציאות. הם באו מאדם שכביכול 
ניתחו אותו לשתיים: יש לו מח גאוני, הוא ממציא רעיונות נפלאים, אבל הוא 

לא חי במציאות.

הרבה פעמים אדם לומד את התורה הקדושה, והוא אומר סברות. מהו המדד 
שלהן אם זו מציאות או לא? אם יצא החוצה וינסה לומר זאת לאדם עסקי, 
הוא פשוט יצחק. לפעמים מחמת שדעת תורה הפוכה מדעת בני אדם, אבל 
לפעמים הצחוק נובע מכך שהוא מדבר דברים המנותקים מהמציאות. ובאמת 
כשלומדים 'חושן משפט', יותר קשה לומר סברא לא מציאותית, כי חו"מ כל 

עניינו הלכה מעשית.

אם אדם מרגיל את עצמו לחיות בצורה מציאותית, הרי שגם את לימוד התורה 
הקדושה הוא הופך למציאות אצלו.

מספרים על מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, שבהיותו צעיר, כשהלך 
ברחוב ראה תרנגולת מדדה. הוא התחיל לחשב על פי דברי הגמרא בבבא קמא 
דור,  זאת לאחד מן הגדולים באותו  וכו'. כשסיפרו  יקרה אם היא תזיק  מה 

אמר: "זה יהיה מורה הוראה בישראל"! מהיכן הוא ידע?

יש אדם שלומד הלכות תרנגולים במסכת בבא קמא, וכשהוא רואה תרנגול, 
הוא כלל לא חושב שזה קשור למה שלמד. הוא לומד גמרא, אך לא מחבר את 

הלימוד למציאות. 

נטע  עולם  "וחיי  חיים,  תורת  היא  שהתורה  שמבין  זה  הוא  מציאותי  אדם 
בתוכנו". הוא שם אותנו בתוך גוף, בתוך חומר, והוא רוצה שנקיים את התורה 
לומד  שהוא  דבר  שכל  בצורה  לומד  אדם  אם  כאן.  הקיימת  המציאות  לפי 
הופך אצלו למציאות – הוא מתחיל לבנות את עצמו כאדם מציאותי, וכאשר 
הוא בונה את בנין המציאות הגשמי שלו, בעז"ה הוא יעלה הלאה להתעלות 

ברוחניות. 



כז הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

אבל אם אדם לומד תורה והתורה הופכת אותו למנותק מהמציאות, הוא הולך 
ברחוב ולא שם לב מה קורה, ולא מחמת מדרגת שמירת העיניים שלו, אלא 
הוא פשוט כל כך שקוע בתוך עצמו עד שהוא לא שם לב מה קורה – הוא 
לאט לאט הופך אולי להיות אדם שיודע תורה, אך מנותק מהמציאות, ולא זהו 

רצון הבורא.

זהו החילוק האמיתי בין אדם הלומד תורה עם שכל, לבין אדם הלומד תורה 
עם לב. ידועים דברי הרמב"ן באגרת: "כשתקום מן הספר, תחפש באשר למדת 
אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו". מי בודק זאת, השכל או הלב? השכל אינו 
בודק, השכל רוצה להמשיך לתוספות הבא. רק הלב, הוא זה שמתחיל לבדוק: 
למדתי הלכות קריאת שמע, האם הקריאת שמע שלי באמת נראית כמו שכתוב 
בשו"ע? אולי לא? הוא בודק כל סעיף שהוא לומד; האם כך אני עושה? אם 

כן - טוב מאד, אם לא - עלי לשנות!

נמצא, שכדי להבין מה רוצה רבינו הרמח"ל בתחילת ההקדמה – עלינו להבין 
ראשית את המבנה האמיתי של הבריאה שברא הקב"ה.

 – התורה  פי  על  הגשמית  המציאות  את  תופס  ואינו  תורה  לומד  אדם  אם 
כשיכנס לעולם הרוחני הוא יבנה לעצמו בנין הפורח באויר על גבי בנין הפורח 

באויר. 

לפני שאדם נכנס לעולם של עבודת ה' - אהבה, יראה, דבקות ותיקון המדות 
- עליו ללמוד את הגמרא באופן שיגיע לאפשרות לקיים את הנאמר בה הלכה 
לחיים  ומהשו"ע  בשו"ע,  ההלכה  עד  מגיע  מהגמרא,  מתחיל  הוא  למעשה. 
המעשיים שלו. או אז, יכול הוא להתחיל להיות כלי לעבודת ה' אמיתית. אבל 

אם לא - חבל לו להתחיל ללמוד ספר מסילת ישרים. 

ולומד על מנת לעשות פירושו,  לומד על מנת לעשות – זהו שורש הקיום. 
להתרגל לחשוב בצורה שהלימוד מגיע למציאות היומיומית שלי.

נבין, הרי עיקר עבודת ה' של האדם היא "רחמנא לבא בעי". ורבים מתלוננים: 
הלב שלי אטום, לא מרגיש כלום. מגיע ר"ה, יו"כ, והוא לא חש כלום. והרי 
זו הוראה שנשמתו איננה  מבואר בכתבי רבינו האר"י ז"ל שמי שאינו בוכה, 

מתוקנת.
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היכן נעוץ שורש הבעיה?

הבעיה לא מתחילה במוסר, ואף לא בעניינים שבין אדם לחבירו. היא מתגלה 
בכל אלו, אבל היא מתחילה בתוך הבית־מדרש, בשעה שאדם יושב ליד הגמרא 

ולומד! 

זה שראה את  הוא   - א, טז(, הלב של האדם  )קהלת  "ולבי ראה הרבה חכמה" 
החכמה. כיצד? את החכמה הנמצאת בשכל הוא מתחיל להוריד לידי מעשה 
בפועל. כך תורתו הופכת לתורה מוחשית, תורה מציאותית, ואז הוא בונה את 
בנין הלב החומרי והגשמי על פי התורה הקדושה, ומכאן ואילך דרכו סלולה 

להתעלות למדרגות גבוהות יותר.

רבים  חידושים  בדבריו  ימצא  לא  שהאדם  הרמח"ל,  רבינו  כאן  שכותב  זהו 
בשכלו. מדוע? כי הדברים ידועים לכולם, אבל בלבו אינם נמצאים!

אני  אבל  שלילי,  דבר  היא  שתאוה  יודע  'אני  הרע'.  יצר  לי  'יש  אומר:  אדם 
מתאוה', 'אני יודע גם שקנאה היא מהמדות השליליות, ואעפ"כ הנני מקנא'.

ודאי שדבריו נכונים, אבל לא כאן נעוץ שורש הבעיה. הבעיה היא שאין לו לב 
כלל!! אם היה לו לב – היתה לו בעיה נקודתית של קנאה, תאוה או כבוד, אבל 
אם חסר לו לב בכל מערכות החיים, איך יוכל לתקן את הקנאה, את תאות 
הכבוד ושאר הדברים? הרי דומה הוא לאדם המנסה לתקן פנצ'ר בגלגל ועוד 

לא קנה מכונית... את מה הוא מתקן?!

הפתרון היחיד לחיים נכונים, הוא לקחת את התורה הקדושה ולהפוך אותה 
לחיים מציאותיים בפועל, לחבר את עצמנו לנקודה מעשית, לבנות בנין של 
לב, ואז עבודת ה' שלנו תהיה בבחינת "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש 

בקרבי" )תהלים נא,יב(.

ְוִתְרֶאה ִאם ִּתְתּבֹוֵנן ַּבֹהֶוה ְּברֹב ָהעֹוָלם, ִּכי רֹב ַאְנֵׁשי ַהֵּשֶכל 
ַהָּמִהיר ְוַהִּפְקִחים ַהֲחִריִפים ָיִׂשימּו רֹב ִהְתּבֹוְנָנם ְוִהְסַּתְּכלּוָתם 
ְּבַדּקּות ַהָחְכמֹות ְוֹעֶמק ָהִעּיּוִנים, ִאיׁש ִאיׁש ְּכִפי ְנִטַּית ִׂשְכלֹו 
ַהְּבִריָאה  ְּבֶמְחַקר  ְמאֹד  ֶׁשִּיְטְרחּו  ֵיׁש  ִּכי  ַהִּטְבִעי.  ְוִחְׁשקֹו 
ְוַהֶּטַבע, ַוֲאֵחִרים ִיְּתנּו ָּכל ִעּיּוָנם ִלְתכּוָנה ּוְלַהְנָּדָסה, ַוֲאֵחִרים 
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ִלּמּוד  ְּדַהְינּו  ַהֹּקֶדׁש,  ֶאל  יֹוֵתר  ִיָּכְנסּו  ַוֲאֵחִרים  ִלְמָלאכֹות, 
ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה, ֵמֶהם ְּבִפְלּפּוֵלי ַהֲהָלכֹות, ֵמֶהם ְּבִמְדָרִׁשים, 
ַהֶּזה, ֲאֶׁשר  ַהִּמין  ִמן  ִיְהיּו  ְמַעִּטים  ַהִּדיִנים. ַאְך  ְּבִפְסֵקי  ֵמֶהם 
ִיְקְּבעּו ִעּיּון ְוִלּמּוד ַעל ִעְנְיֵני ְׁשֵלמּות ָהֲעבֹוָדה, ַעל ָהַאֲהָבה, 

ַעל ַהִּיְרָאה, ַעל ַהְּדֵבקּות ְוַעל ָּכל ְׁשָאר ֶחְלֵקי ַהֲחִסידּות.

כלומר, העולם מתחלק בחלוקה הזו לשניים: ישנם אנשים שהם בעלי שכל 
מהיר והם פקחים וחריפים, וישנם אנשים שהשכל שלהם אינו מהיר, ואינם 

פקחים ולא חריפים.

משתדל  וגם  מעוניין  הוא  מסויימת,  תכונה  לו  שיש  אדם  שבעולם,  בנוהג 
להשתמש בה. כך כתב בעל 'חובות הלבבות', שהקב"ה נותן לאדם כשרון כדי 

שישתמש בו, הן כדי להיטיב לזולתו והן כדי שדרכה ישיג את פרנסתו.

כאשר האדם זוכה, הוא משיג את פרנסתו דרך אותה תכונה טבעית שהקב"ה 
נתן לו, כגון שהוא יודע לצייר, לנגן או לבנות. אולם כאשר אינו זכאי, הוא 
לא מצליח להשיג את פרנסתו דרך תכונתו, וזהו סוג של קללה, ובעצם בחינת 
ועבודות הנשים  ניתנו לנשים  גלות. כמו שראינו במצרים, שעבודות אנשים 
הוא  פרנסתו  ואת  פלוני,  בתחום  מומחה  הוא  לפעמים  האדם  וכך  לאנשים. 

מוצא בתחום שונה לגמרי. בדרך כלל זו איננה זכות.

לענייננו: אותם אנשי השכל המהיר הפקחים והחריפים, זה שיש להם שכל 
שכל  עם  נולדו  הם  עולם,  מבורא  מתנה  זו  כלל  דרך  על  וחריף,  פקח  מהיר 
מוצלח במיוחד, בלי שעבדו להשיג זאת. ישנם יחידים שעל ידי עמל התורה 
לשמה זכו שנפתחו להם מעיינות החכמה ושכלם הפך צורה לגמרי, אבל רוב 

האנשים - כפי שהם נולדו כך הם נשארים, או ששכלם מתחדד מעט. 

מי שאין לו הרבה חכמה, אינו נוטה להשתמש עם השכל, כי מרגיש שזה לא 
הוא. כשהוא מתחיל ללמוד מסכת בדף ב' ורואה שהיא מסתיימת בדף קי"ז, 
ניגש  לו, ואם הוא  הוא כבר חש חלישות הדעת. באופן טבעי הלימוד קשה 
ללמוד תוספות עם עוד כמה מפרשים - הוא מרגיש שכבר אינו מסוגל יותר.

כמובן שישנם גם אנשים שאף שאינם כל כך בעלי שכל, אבל הכרתם הברורה 
שתכלית החיים היא לימוד התורה, מביאה אותם לשבת וללמוד על אף הקושי 

הגדול.
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אבל ישנם אנשים שלומדים תורה מסיבה מאד פשוטה: יש להם שכל חזק, הם 
חריפים ופקחים, והם פשוט נהנים באופן טבעי מהחריפות והפקחות שבתורה. 
לדידם, גם אם לא היתה מצות תלמוד-תורה הם היו לומדים, פשוט כי זה 

מעניין, דבר עמוק וחריף.

אם כן, אנשי השכל באופן טבעי נוטים להשתמש עם שכלם, איש איש כפי 
נטיית שכלו. אם לא זכו לישב באוהלה של תורה, יש שישקיעו את כח עיונם 
בתכונה והנדסה, יש במלאכות, ויש שישקיעו במחקר הבריאה, כמו שאנחנו 
לא  שלהם  הגדול  שהכשרון  באוניברסיטאות,  הלומדים  אלו  כל  אצל  רואים 

נותב לתורה הקדושה אלא למקום אחר.

חלקם עושים זאת בודאי רק לצורך פרנסה או לצורך כבוד, אבל יש מביניהם 
שעושים זאת מחמת שהם פשוט נהנים מעצם המחקר. הם מוכשרים, והם 

נהנים מחכמה.

עולמה  בתוך  בפנים,  אלא  בחוץ  אינם  שהחיים  מבין  והוא  כבר,  שזכה  מי 
של תורה, ויש לו שכל מהיר ופיקח - הוא משתמש בשכלו ללימוד התורה 

הקדושה.

התורה הקדושה מורכבת מחלקים רבים. באופן כללי יודעים אנו שיש פרד"ס 
- פשט, רמז, דרש וסוד. אותם אלו שמעיינים בשכלם, היכן הם משקיעים? 

רוב אנשי השכל הבהיר והפיקח, בחלק הסוד הם לא נמצאים, הם לא מוצאים 
שם כלום. הסוד הוא ספר חתום, נעלם עד מאד. כתובות שם מילים שבמקרה 
הטוב האדם מבין אותן כמילים, אבל מי שאינו בר השגה - לא יוכל להבין בהם 

משמעות יותר עמוקה. כך גם ברמז ובדרש.

יש מי שמוצא את עצמו  אנשים אלו מוצאים את עצמם בדרך כלל בפשט. 
בחלק 'אורח חיים', אבל בדרך כלל השכל היותר דק נוטה ללמוד 'חושן משפט', 
כמו שאמרו חז"ל: "הרוצה שיחכים - יעסוק בדיני ממונות" )בבא בתרא קעה ע"ב(. 
לכן, רבים מבעלי השכל הבהיר החריף והפקח מגיעים להיות דיינים, וגם אלו 
שאינם דיינים בפועל, על דרך כלל הם לומדים חושן משפט, כי שם בא לידי 
ביטוי שכלם החריף. ההבחנות המאד דקות שקיימות בגמרא, בעיקר בסוגיות 

אלו, מושכים את השכל.
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ודאי שזו מעלה גדולה שאדם מקדיש את שכלו ללימוד התורה הקדושה, אבל 
כאמור ישנם ארבעה חלקים: פשט, רמז, דרוש וסוד, ומי שמתעסק רק בפשט 

ובמבט פשטני - חסרה לו הבנה מעמיקה. 

נתבונן מעט מהו ההבדל היסודי בין הסוד לפשט.

המלכים  שני  הם  אלו  ולב.  מח  כלליים:  שורשים  שני  יש  שלאדם  ידוע 
שבאדם. 

אצל אנשי השכל המהיר, החריפים והפקחים, העיקר הוא השכל. על ידו ניתן 
להבין את הפשט, כי זהו דבר מושכל, מוגדר. אבל הבנת הסוד, בדרך כלל אינה 

עוברת דרך השכל. היא מגיעה ממקום לגמרי אחר - מהלב.

ובאמת יהיו שיתמהו מה הקשר בין סוד ללב? הרי לב זו הרגשה, כגון אהבה, 
יראה וכדו', ומהי השייכות בין הסוד ללב? 

יתירה מכך, הרי לב יכול להיות לכאורה גם לאדם פשוט שלא שנה ולא קרא, 
ויש לו רוח דקדושה של התלהבות, שמחה במצוות, צער באבלות על החורבן 

וכו', אבל מה זה קשור לתורת הסוד?

טז(.  א,  )קהלת  חכמה"  הרבה  ראה  "ולבי  אמר:  כבר  המלך  שלמה  באמת  אבל 
זאת  והשגתו, הוא לא תולה  כששלמה המלך בא להגדיר מהו מקור חכמתו 
בשכל המהיר בפקחות ובחריפות. יתכן שהוא גם היה כזה, אבל לא משם הוא 

שאב את חכמתו.

החכמה שהוא למד, היא כאותה חכמה שמצינו אצל בצלאל: "וכל איש חכם 
לב" )שמות לו, א( - חכמי הלב הם אלו שבאו לבנות את בית המקדש. אם היום 
האדריכלים  של  לחברה  פונים  היו  הסתם  מן  מלכות,  בית  לבנות  באים  היו 

והמהנדסים הכי טובים שיש, ובונים.

אבל כשבאו לבנות את בית המקדש, חיפשו סוג לגמרי אחר של אנשים: "חכמי 
לב"! כמו שאומרים חז"ל שמהיכן הם ידעו לטוות ושאר המלאכות? היה זה 
אחד הגילויים שניתנו להם ברוח הקדש. כלומר, באמת הם לא ידעו, לא כולם 
היו בעלי אומנות. במצרים רובם עסקו בטיט, בחומר ובלבנים, ולא היתה להם 
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ע"י  ההתמחות?  את  קיבלו  הם  מהיכן  במשכן.  שנדרשו  במלאכות  התמחות 
הכוונה הטהורה שהיתה בלבם, שרתה עליהם רוח הקודש, ומשם קיבלו את 

החכמה.

אם כן, ישנה חכמה שמקורה במח האדם, וישנה חכמה שהיא חכמה של לב, 
חכמה של סוד.

תלמיד המגיד ממזריטש, תלמידו של הבעש"ט, כותב בספר 'יושר דברי אמת', 
שספרי הקבלה הנמצאים לפנינו הם אינם בגדר תורת הסוד, כי כשם שאדם 
היודע קרוא וכתוב יכול לקרוא מה שכתוב ואדם שאינו יודע קרוא וכתוב לא 
בדיוק כשאנשים  כך   - בגדר סוד  זה אומר שהדברים הם  ואין  יכול לקרוא, 
פותחים ספר קבלה ואינם מבינים מה שכתוב בו, אין זה משום שאינם מבינים 

סוד, אלא כי אינם מבינים את השפה. זו שפה אחרת. 

אדם שיודע לשון הקודש ואינו יודע ארמית, הסיבה שאינו יכול ללמוד זוהר 
אינה משום שהוא לא מבין סוד, אלא הוא פשוט אינו מבין את השפה. גם 
גמרא הוא לא מבין כי היא כתובה בארמית. אי ידיעת השפה - אינה מגדירה 

את הדברים כסוד.

אדם שאינו יודע צרפתית כי לא למד שפה זו, האם זה נקרא סוד? אם הוא לא 
יודע צרפתית, שיסע לצרפת או שיחפש מישהו כאן בארץ שילמדו צרפתית, 

אך ודאי שא"א להגדיר זאת כסוד.

מהו כן הסוד?

לשון הזהר הקדוש: "כל חד לפום מה דמשער בליביה". הסוד הוא לא ענין של 
ֶיַדע, שהאחד קורא ויודע ואחרים לא קראו אז הם לא יודעים. הסוד זו תפיסה 

פנימית שהאדם תופס, וכפי שיבואר. 

ניתן דוגמא: ישנו אדם שיש לו חוש ריח מפותח, או חוש ראיה מפותח. אדם 
אחר שאין לו את אותו חוש, עבורו חוש ריח דק יותר הוא סוד, אי אפשר 

להסביר לו אותו.

סוד הוא דבר שמצד עצם מציאותו לא ניתן להסביר אותו לחבירו. כמו שכתוב 
בספרים )מובא במכתב מאליהו ח"ג עמ' 290(, שסוד - אפילו שיכתבוהו שחור על גבי 

לבן ויפרסמוהו בכל העולם כולו - הוא ישאר בגדר סוד מוחלט.
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סוד של בני אדם, אם כותבים אותו על גבי נייר ויצא לרבים - הסוד שוב אינו 
קיים. סוד מדיני, ברגע שהוא הודלף ברבים - הוא כבר לא סוד. לעומת זאת 
הסוד של התורה הקדושה הוא סוד אחר, סוד של תפיסה פנימית איך שהאדם 

תופס את הדברים מתוכו.

כאשר האדם מבין שהתפיסה מתוכו היא הבחינה של פנימיות סוד הקבלה, 
עליו להבין שאין זה רק בענין הקבלה. לדוגמא, גדרה של האהבה. האם אדם 
יכול להסביר לשני מהי אהבה? אהבה היא בעצם דבר שהוא סוד, דבר שלא 
ניתן להסביר ולהגדיר. סוד הוא דבר שנמצא בתוך האדם, ואיננו יכול להעביר 

אותו לאף אחד, זוהי תפיסת נפשו.

אם אדם אוהב דבר מסויים - הוא יכול לומר שהוא אוהב, אבל לתת לשני את 
אותה אהבה הוא איננו יכול. הוא יכול לשכנע אותו, להסביר לו, לנסות אפילו 
להלהיב אותו, אבל לתת לו את אותה אהבה אי אפשר! אחרת, צדיקי הדור 
היו נותנים את אהבת ה' שיש להם לכולם במתנה, אבל כאמור, זהו דבר שאי 

אפשר לתת אותו לאחרים!

האם את יראת ה' שיש לאדם הוא יוכל לתת לחבירו? הוא יכול לנסות לצייר 
לשני, להסביר לו את גדלות ה' או את עונשי הגיהנם, וכל האופנים האחרים 
שמביאים ליראה - אבל לתת לו את היראה הנמצאת בתוכו - הוא אינו יכול. 

זהו סוד!

כי  לא  החוצה.  להוציאו  יכול  שאינו  דבר  האדם,  עצם  שהוא  דבר  הוא  סוד 
במקרה נאמרו הדברים בחדר סגור שאף אחד לא שמע ולא הקליט, אלא כי 

זהו דבר פנימי שאי אפשר להוציאו החוצה.

ע"י מכשירי  ימשיך לחיות  והוא  את הלב של האדם אפשר להוציא החוצה, 
החייאה. אבל את התפיסה הפנימית של הנפש - אי אפשר להוציא החוצה. 

אהבה, יראה, דבקות וכל תורת הקבלה הן בעצם סוד. זו לא שאלה מה כתוב, 
אלא איך האדם מרגיש את הדברים.

הדברים שדיברנו עתה, אם אינם ידועים לאדם, ואדם ניגש לתורה עם המח 
ורוצה להבין, הוא לא מבין אז הוא שואל. אם הוא עוד יותר התעלה, כשהוא 

לא מבין הוא מתפלל. אבל הוא ניגש להבין כל דבר בשכלו.
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הרי גם ילד בן שלש ששכלו לא עובד כמעט בכלל, יש לו אהבות מאד חזקות. 
האהבה אצלו אינה קשורה לשכל בכלל. שכל ואהבה זה לא ממין הטענה, כמו 
שנשאל כמה שוקל רוח ואיך מריח הצבע. אין לזה שייכות. אלו שני דברים 
נפרדים לגמרי: האהבה, כוחות הנפש - הם נקודה אחת, והמציאות של השכל 

היא נקודה אחרת.

והנה האדם בעל השכל המהיר הפיקח והחריף, כמו שכאשר הוא רוצה להבין 
חשבון הוא מפעיל את השכל, כך כאשר הוא ניגש ללמוד ולהבין את התורה 
הקדושה הוא מפעיל את שכלו, והכל טוב ויפה כשהדבר נוגע לדיני ממונות 

וכדומה. 

ויראה - כאן  אבל כאשר הוא פותח, לדוגמא, ספר מוסר המדבר על אהבה 
הצליח  כבר  הוא  דקות  חמש  ותוך  מהיר,  הרי  שכלו  בעיה.  אצלו  מתעוררת 
לעבור על כמה עמודים בספר, ואם הוא עוד יותר גאון, גם יוכל לחזור על 
תוכנם מילה במילה. עתה הוא תוהה: מה יש להתעמק כאן, האם ישנה איזו 
סתירה בדברים? לא מוצא שום סתירה. אין הלכה למעשה. אז מה הנידון? אין 

לו שום נקודת נידון שהוא מוצא לדון בה. 

כשהוא לומד גמרא, יש גמרא, רש"י, תוספות, רא"ש, ר"ן, עוד ראשונים, מגיע 
לטור, לבית יוסף ולנושאי כלים, לומד את הסוגיה על בוריה, אבל כאן, איזה 
שכל יש? די, הבנתי; אהבה זה לאהוב, יראה - להתיירא וזהו. כמה זמן צריך 

להאריך בזה? לאחר שתי דקות - מבינים ברור, מה הלאה...

אכן, בלימוד מסוג כזה אין הרבה מקום לשכל. ומי שמפעיל את שכלו, דומה 
הוא לנגר המבקש להיות רופא או רופא המבקש להיות סנדלר. הכח הפעיל 
אצלו הוא השכל, וכשהוא ניגש לענייני עבודת ה' הוא מבין שצריך ללמוד כמה 
דקות כדי להבין, והנה הוא למד והבין. במקרה הטוב, יחזור על כך מאה ואחד 

פעמים כדי לזכור, ויותר מזה לא צריך כלום.

לכן אנשי השכל רחוקים על דרך כלל מעבודת ה', כי פשוט אין להם את הכלי 
הנצרך לגשת עמו לעבודת ה'!
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נבהיר את הדברים קצת יותר.

בדרך כלל, אנשים של שכל - לבם חלש, ואנשים עם לב - שכלם חלש. נדיר 
למצוא בני אדם שגם שכלם חזק וגם לבם חזק.

ישנם אנשים ששכלם חריף מאד, חכמים, אבל רחמנות על בני ביתו... הוא 
בונה פרוייקטים, מערכות, אבל אין לו את הגישה הטבעית הפשוטה, ואם יש 
לו - היא חלשה. כל דבר נעשה מתוך מבט שכלי קר: מגיע או לא מגיע, חייב 
או לא חייב. קשה מאד לחיות עם אדם כזה שאינו מסוגל להעניק לבני ביתו 

את הטבעיות הפשוטה.

לעומת זאת ישנם אנשים שלבם הוא הכח הפועל, הם אנשים מאד רגשניים, 
אבל בבואם ללמוד תורה - שם מתעוררת הבעיה. ב"ה הם משתדלים לקבוע 
עתים לתורה, אבל אינם נמשכים ללימוד כי שכלם אינו חזק, הם לא מוצאים 
הרבה טעם בלימוד. אדם עם שכל בריא, שאין לו קליפות של העוה"ז, נהנה 
ללמוד. לא כי מצוה ללמוד, אלא כי זה תענוג, "כי הם חיינו", אבל הם, מה 

לעשות, אינם מתענגים על הלימוד.

אבל למצוא אדם שגם שכלו חזק מאד וגם הרגש פועל אצלו כראוי - זהו זן 
של בני אדם שכמעט אינו מצוי.

עבודת ה' היא הרכבה מאד נדירה, הרכבה של שכל עם לב. מי שיש לו רק 
שכל, עבודת ה' שלו היא קרה. קרה מלשון עקרה. אין שם חיות, הוא קר, הוא 
לא מוליד. מי שיש לו לב בלי שכל, לא ידע לנתב נכון את רגשי הלב שלו. 
הוא ירצה לעשות חסד עם אנשים ולא ידע איך ובאיזו צורה. דומה הוא למי 
שמצא מפוני דיור ורוצה לדאוג להם למקום מגורים חלופי, אך אין לו בנינים 
היכן לשכן אותם. הלב חם, הלב פועל, אבל כדי לדעת איך לפעול - צריך דעת, 

תבונה, חכמת חיים.

לכן, אדם שהוא בעל שכל חריף אך הרגש חלש אצלו, או אדם שהרגש שלו 
ה'  עבודת  כי  פנימית,  ה'  לעבודת  להגיע  יכול  אינו   - חלש  שכלו  אבל  חזק 

פנימית מורכבת משכל עמוק ומהרגשה עמוקה!
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אנשי השכל המהיר הפקחים והחריפים, שכלם חריף, אבל חסרה להם ההרגשה 
התפיסתית של הלב, ולכן הם מדלגים על עבודת ה' כלא היה. אדם כזה שומע 
צריך  לומדים,  בתים שאינם  לבעלי  טוב  זה  וחושב:  מוסר,  איזו שיחת  שיש 

לעורר אותם, אבל לי אין צורך בזה. אני הרי לומד, מתפלל, מה חסר!

לעומת זאת אנשי הלב, לפעמים יש להם לב כל כך טוב, הם רוצים לעשות 
צורך  יש  דרך,  להם  שתהיה  כדי  דרך.  להם  אין  אבל  חיוביות,  מאד  פעולות 

בחשיבה עמוקה.

לבאר,  שבא  הדברים  הם  שהם  ונראה  הרמח"ל,  רבינו  בדברי  הלאה  נמשיך 
ונשתדל להרחיב.

ְוֹלא ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ְּדָבִרים ֵאֶּלה ִעָּקִרים ֶאְצָלם, ִּכי ִאם ִּתְׁשַאל 
ָלֶהם, ָּכל ֶאָחד ֹיאַמר ֶׁשֶּזהּו ָהִעָּקר ַהָּגדֹול, ְוֶׁשֹּלא ְיֻדֶּמה ָחָכם 
ֶׁשִּיְהֶיה ָחָכם ֶּבֱאֶמת ֶׁשֹּלא ִיְתָּבְררּו ֶאְצלֹו ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה.

כל אחד ואחד, גם אותם אנשי השכל המהיר החריפים והפקחים, יודעים את 
הכלל "רחמנא לבא בעי", יודעים את הפסוק "כי כל לבבות דורש ה'" )דבה"י א 
כח, ט(, כל זה איננו בגדר חידוש עבורם. הם גם יודעים שאדם שאינו מתחשב 

בהרגשות הלב - חסר בחכמה שלו, הוא נעשה כמו רובוט, קר ומתנכר. הם 
מודים בכל זה בפה מלא.

ֹּלא ִיְרּבּו ְלַעֵּין ָעָליו, הּוא ִמְּפֵני רֹב ִּפְרסּום ַהְּדָבִרים  ַאְך ַמה ּׁשֶ
ְּבִעּיּוָנם  ְלהֹוִציא  ֹצֶרְך  ָלֶהם  ֵיָרֶאה  ֶׁשֹּלא  ֶאְצָלם,  ּוְפִׁשיטּוָתם 

ְזַמן ָרב. 

הם לא מבינים מה צריך להתעסק עם דברים אלו כל כך הרבה זמן. כמו שיבואו 
לאדם פיקח ויאמרו לו: תלמד עשר שעות ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, 

הוא ודאי יטען שאי אפשר. די, זה לא מעניין, כבר הבנתי, מה הלאה!

ספרי מוסר כל יום? בשביל מה, הוא שואל. תסביר לי, אני רוצה להבין את 
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אבל  זאת,  אעשה  אותי  תשכנע  אם  המוסר.  בלימוד  להשקיע  שלך  ההצעה 
ברצוני להבין מה התועלת בכך!

ִמֶּזה  ַהְּסָפִרים  ּוְקִריַאת  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ִלּמּוד  ֵאר  ִיּׁשָ ְוֹלא 
ַהִּמין, ִּכי ִאם ֵאֶצל אֹוָתם ֶׁשֵאין ִׂשְכָלם ָּכל ָּכְך ַּדק ְוָקרֹוב ִלְהיֹות 
ַּגס, ֶׁשֵאֶּלה ִּתְרֶאה אֹוָתם ׁשֹוְקִדים ַעל ָּכל ֶזה ְוֹלא ָיזּוזּו ִמֶּמּנּו, 
ִמְתַחֵּסד,  ֶאָחד  ְּכֶׁשִּתְרֶאה  ָּבעֹוָלם,  ַהּנֹוֵהג  ַהִּמְנָהג  ֶׁשְּלִפי  ַעד 

ֹלא תּוַכל ְלִהָּמַנע ִמַּלְחׁשֹד אֹותֹו ְלַגס ַהֵּשֶכל.

אם תראה בן אדם מתעסק יותר מדי באגדתא ובמוסר - ההבחנה הראשונה 
תהיה: הוא כנראה לא מצא טעם בלימוד, הראש שלו לא עובד מספיק, וכיון 
תורתו  לפחות  להסתובב,  רוצה  לא  הוא  וברחובות  לעשות  צריך  שמשהו 

משמרתו, מצא במה להתעסק.

אבל האמת היא, כמו שנראה להלן בדברי המסילת ישרים, שאין דבר עמוק 
יותר מחכמת המוסר. "הן יראת ה' היא חכמה" )איוב כח, כח(, היא לבדה חכמה!

איך יתכן הדבר? וכי הגמרא במסכת ברכות או מסכת שבת אינה חכמה? חס 
ושלום! אם כן, מה הכוונה "הן יראת ה' היא חכמה"?

ננסה לבאר את העומק שבדברים. נראה מהי חכמה, וכן מהי החכמה העמוקה 
ביותר שקיימת.

ישנו אדם שהוא אדריכל במקצועו. הוא למד את המקצוע, יודע איך עובדים, 
זו חכמתו. כמו כן ישנו אדם שסולל כבישים, או אדם שבונה בניינים. גם אלו 

למדו את המקצוע ועובדים על פי חכמתם. כל זה בגדר חכמה.

אבל ישנו אדם שכל עבודתו היא לפתור בעיות סבוכות. כאשר נתקלים בדברים 
הפכיים - שם הוא מומחה, וניתן דוגמא.

אם בא איש ומבקש הדרכה איך לחיות בביתו, זו ודאי חכמה גדולה לייעץ לו. 
אם באה אשה ומבקשת הדרכה - גם זו חכמה. אבל כששניהם מגיעים יחד 
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בתור בני זוג, והאחד חכם ובן זוגו טיפש, האחד חם מזג והשני קר מזג, האחד 
מהיר והשני איטי - כאן נצרכת כבר חכמה גדולה כדי להציע עצות. 

עצות.  שם  להציע  קל  יותר  הרבה   - מטבע  של  אחד  צד  רק  לפנינו  כשיש 
וצריך  הפכיים,  דברים  שני  לפנינו  מגיעים  כאשר  היא  ביותר  החכמה הקשה 

להתמודד עמם ולהצליח ליישב את ההדורים ביניהם.

"אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים... ברוך אתה ה' רופא כל 
בשר ומפליא לעשות". וכי רק את האדם הוא יצר בחכמה, הרי את הכל יצר 

בחכמה - החיות, הבהמות וכו', "כולם בחכמה עשית"! 

ודאי שאת כולם יצר הקב"ה בחכמה, אבל ביצירת אדם מונחת חכמה מיוחדת. 
מהי? לברוא גוף לבד זו חכמה גדולה, וגם את זה אנחנו לא יכולים לעשות. 
לברוא נשמה זו גם חכמה גדולה. אבל לברוא נשמה בתוך גוף, שהם שני דברים 

הפכיים - זהו "מפליא לעשות", זוהי כבר חכמה אחרת לגמרי!

ללמוד גמרא זו חכמה גדולה מאד, אבל זה צד אחד של המטבע. מהו עומק 
החכמה?

יש באדם שני מלכים: מח ולב. להסתדר עם המח לבד זו חכמה גדולה. להסתדר 
עם הלב לבד זו גם חכמה גדולה. אבל לשדך את שניהם ביחד - זו החכמה 

הגדולה ביותר שישנה בבריאה, וקוראים לה 'סוד העיבור'.

יש חמה ויש לבנה. ימי החמה הם שס"ה וימי הלבנה הם בערך אחד-עשר ימים 
פחות. כל סוד העיבור הוא להשוות את ימי החמה לימי הלבנה.

המח הוא בבחינת חמה, והלב הוא בבחינת לבנה. כאמור, סוד העיבור עניינו 
לחבר את החמה עם הלבנה. זהו סוד!! 

הדבר היחיד שכולם יודעים שקוראים לו סוד, הוא סוד העיבור! לבנות מהלך 
של חמה שס"ה יום זו חכמה עמוקה. לבנות מהלך של לבנה זו גם חכמה עמוקה. 
אבל להצליח לחברם ביחד - זהו סוד העיבור שרק חכמים גדולים ידעו אותו, 

והם היו מקדשים את החודש בבית המקדש. היתה זו חכמה מיוחדת.

בעצם, בנפש כל אחד מאיתנו טמון סוד העיבור. יש לנו מח ויש לנו לב, יש לנו 
את ההכרה השכלית, קרה וחושבת, מסודרת, כל אחד כפי ערכו, ויש לנו גם 

את ההרגשות העמוקות הנמצאות בתוך לבו של האדם.
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אבל  להסתדר.  אפשר  ג"כ  לבד  הרגשה  עם  להסתדר.  אפשר  לבד  שכל  עם 
כשבאים לאדם ואומרים לו לחבר את חיי השכל עם חיי הרגש ולפעול עמהם 

כשהם ביחד - זהו סוד העיבור! 

זהו בעצם ענין השכנת השלום בין איש לאשה. האיש שכלי, האשה רגשית, 
וצריך לחבר את שניהם יחדיו.

מפני מה בעצם קבע הקב"ה שעל כל אחד ואחד מאיתנו להתחתן? כדי שנבין 
שאת אותו חיבור שאנו עושים בחוץ בין שכל האיש לרגש האשה - עלינו 
לעשות בין הלב והמח שבתוכנו. מי שלא מסתדר בענין השלום-בית, כנראה 

שגם בין המח והלב שלו קיימת איזו שהיא בעיה.

ולהצליח לפעול בצורה  והרגש,  כל סוד החיים הוא בעצם לחבר את השכל 
מאוזנת, משולבת יחד. 'יקוב הדין את ההר', השכל הקר - זו איננה דרך חיים. 
רגש לבד - גם זו איננה דרך חיים, שהרי כבר הזהירונו חז"ל "כל המרחם על 
האכזרים סופו להתאכזר על רחמנים". דרך החיים האמיתית היא החיבור של 

ההשכלה עם ההרגשה בכל חלק מחלקי החיים.

אדם שאין לו השכלה - תופס לולב ומנענע אותו הפוך, וכבר כתב ר' חיים 
ויטאל שכשמורידו לקרקע הוא רק מעורר דינים. הוא רוצה לנענע עם כוונה 

טובה, הוא בא לבית הכנסת, אבל המעשה אינו רצוי.

יש אדם שכאשר הוא מזדמן למקום תאונה רח"ל, מיד הוא רץ לעזור. הוא לא 
למד החייאה, ובטיפול לא זהיר - הרג את הפצוע. הוא התכוון לטובה, אבל 
לטפל  איך  יודעים  לא  אם  רוצח.  הוא  אבל  בשוגג,  אמנם  לדינא.  רוצח  הוא 

בפצועים, עדיף להמתין בצד. 

ישנם אנשים שעם כוונות טובות החריבו את כל העולם. כתוב בספה"ק שגם 
אדם הראשון היתה לו כוונה טובה כשאכל מעץ הדעת, אבל מהכוונה הטובה 
הזו עד היום העולם כולו סובל. "כי ביום אכלך ממנו מות תמות", "בזעת אפך 

תאכל לחם", אלו הצרות שכולם סובלים.

עם כוונות טובות לבד אי אפשר להסתדר בחיים. בשום אופן!



בלבבי משכן אבנהמ

כל סוד החיים הוא לשלב את הכח השכלי שנמצא בתוכנו עם הכח הרגשי 
שנמצא בתוכנו. זוהי בעצם יראת ה', ולכן היא לבדה נקראת "חכמה". החכמה 
הטמונה ביראה היא לקחת את הכח השכלי והכח הרגשי ולפעול עמהם ביחד, 

ונבאר.

כולם יודעים שיש גיהנם. מי מפחד מגיהנם? כל אחד כפי ערכו. מה הבעיה? 
כמו שאומרים: אילו התאוה היתה כתובה בספרים והגיהנם היה לפנינו - הכל 
היה בסדר, אבל כיון שהמצב הפוך, הגיהנם כתוב ב'ראשית חכמה' ובעוד כמה 

מקורות, והתאוה לנגד עינינו - לכן הפחד כמעט ואינו קיים.

בשכל כל אחד יודע שיש גיהנם, אבל מי מרגיש? באופן טבעי, האדם הנורמלי 
כמעט ולא מרגיש. איך הוא בונה יראה? הוא צריך שמה שיש בשכל - יהיה 

בלב!

נתבונן בדוגמא בדיוק הפוכה: נמצא לפני אדם מאכל שיש לו תאוה לאוכלו, אך 
ידוע לו שההכשר מפוקפק. הוא מתחיל למצוא לעצמו היתרים: ֵעד אחד נאמן 
באיסורים, חזקה על בעל-הבית שהוא מקפיד על כשרות וכו', חשבונות שונים 
ומשונים מדוע מותר לו לאכול את המאכל. בתוכו הוא יודע שכל החשבונות 
רגש,  לו  יש  לאכול,  עז  רצון  בתוכו  מרגיש  הוא  אבל  בגדר שוחד,  הם  הללו 

והשכל לא מצליח לשלוט עליו.

ישנם, אם כן, מקומות שעלינו לחדש או לחדד את ההרגשה. אנחנו יודעים 
שעלינו  מקומות  ויש  בלב,  כזאת  הרגשה  לבנות  ועלינו  גיהנם  שיש  בשכל 

להשליט את המח על ההרגשה השלילית שבלב ולעוקרה משם.

באהבה, יתכן שתהיה לאדם אהבה רוחנית על פני השטח. נתבונן בדוגמא הכי 
שורשית שיש: אהבת התורה. ישנם הרבה אנשים שבאופן טבעי אוהבים את 
לימוד התורה, ללא קשר לציווי שישנו על כך. כשהם ניגשים ללימוד התורה 
הם מרגישים את המתיקות שבה. זהו דבר מוחשי, התורה עומדת מול העינים 

ואפשר להרגיש אותה. 

לעומת זאת היראה כולה בנויה על יסוד של דבר שאינו נמצא מול העינים. אדם 
נצרך לחדש דבר שהוא רואה אותו כביכול, על אף שהוא לא קיים במוחשיות 

האנושית.
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לכן "הן יראת ה' היא חכמה", ו"זה השער לה' צדיקים יבואו בו"! יראת ה' היא 
השער דרכו מרכיב האדם את השכל והרגש בבת אחת. אם אדם הגיע ליראה, 

בהכרח שאיחד, לפחות ברמה מסויימת, את שכלו יחד עם לבו בבת אחת.

שאר כל הדברים כולם, בודאי שגם בהם יש הרכבה של שכל ורגש, אבל שורש 
ההרכבה של השכל והרגש הוא ביראה.

יש בזה כמובן עוד רבדים עמוקים יותר, אבל נגענו בנקודה השורשית. 

לכן, אצל רוב האנשים, המושג יראה קשה יותר להשגה. 

היראה שיש לנו היא על דרך כלל כמו שכתוב בנביא )ישעיהו כט, יג(: "ותהי יראתם 
אותי מצות אנשים מלומדה". יראה זו אינה נובעת מההכרה השכלית שממנה 
הגיעה גם ההכרה בלב. ברור שלכל אחד יש יראה ]ולכן הוא ירא להדליק אור 
בשבת[, אך זו יראה של "מלומדה". זו איננה יראה בעצם, שהיה דבר שהוא לא 
התיירא ממנו כלל, והוא עמל והתייגע עד שהגיע ליראה חושית. זה שייך רק 
ליחידים. היראה שנמצאת בדרך כלל אצל רוב שומרי התורה והמצוות - היא 

יראה טבעית. 

]איננו מדברים על יראה שהוא לא עושה עבירות משום שאחרים רואים, אלא 
אפילו אם בחדרי חדרים הוא אינו מדליק אור בשבת, אמנם זו יראה טבעית, 

אבל מלומדה[.

היראה האמיתית היא אותה נקודה שכשאדם נולד הוא לא התיירא ממנה, הוא 
למד והגיע להכרה פנימית, הוא עבד מכח מח שליט על הלב, והגיע לאיזו יראה 
פנימית בלב. היראה הנמצאת בתוך לבו של האדם, היא בעצם הכלי לכל החיים 

כולם, ונסביר מדוע.

התכלית של הכל איננה כאן. העולם הזה הוא פרוזדור לפני הטרקלין - העולם 
הבא. אבל גם העולם הבא הוא לא התכלית, הוא רק שלב נוסף בדרך לתכלית 

האמיתית שהיא ההכרה הגמורה במציאות ה'.

מי שעובד כאן רק במטרה שיהיה לו שכר לעתיד לבא - לא זו תכלית החיים. 
התכלית האמיתית היא שבעולם הבא "ידעו אותי מקטנם ועד גדלם", כולם 

ידעו את ה'.
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מישהו ראה את הבורא עולם? כבר העידה התורה )שמות לג, כ(: "כי לא יראני 
האדם וחי". מי שיכול מכח הכרת השכל להביא את הלב להרגשה - יכול להגיע 
למצב שתהיה לו הכרה חושית במציאות ה' בלבו, אבל בשכל - לעולם האדם 

לא יראה, ק"ו לא בעיניים הגשמיות.

אם עובד האדם רק עם המערכת השכלית לבדה, ברור מעל לכל ספק שלא 
יגיע לבורא עולם, כי בשכל אי אפשר להשיגו, לית מחשבה תפיסא ביה כלל. 
גם מי שעובד רק עם לב, על דרך כלל לא יגיע לבורא עולם. יש להשתמש עם 
ההכרה השכלית במציאות הבורא, להחדיר אותה ללבו, ואז הוא יגיע להכרה 

במציאות ה'. 

"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ 
מתחת אין עוד" )דברים ד, לט(. איך הוא יגיע ל"אין עוד"? הדרך היא: "וידעת 

היום" - ידיעה שכלית, ולאחר מכן "והשבות אל לבבך"!

אם אין לאדם את הכלי הנקרא "וידעת היום והשבות אל לבבך", כל עבודת ה' 
שלו נועדה לכשלון, הוא לא יגיע למטרה הנכספת!

כולנו מאמינים בני מאמינים במציאות ה', כולנו יודעים שלית אתר פנוי מיניה, 
כולנו גדלנו על "שויתי ה' לנגדי תמיד". בשכל הכל גלוי וידוע. השאלה היא: 
האם חיים אנו את ה"שויתי"! כי ידיעת השכל ממוקמת במקום אחד באדם, 

והכרת החוש המציאותי בלבו שונה לחלוטין.

הכרה  שהיא  הנרצית,  לתכלית  יביאונו  והמצוות  שהתורה  לזכות  רוצים  אם 
היום  "וידעת  חיים של  למהלך  להגיע  מוכרחים   - במציאות השי"ת  חושית 
והשבות אל לבבך", חיבור של חיי החוש עם חיי השכל. זהו כל סוד עבודת 

ה'.

ופירוש  "אין עוד",  כי  זוכים להכרה  "וידעת היום והשבות אל לבבך" -  ע"י 
הדבר שכל התורה כולה צריכה להביא את האדם להכרה הפנימית של "אין 

עוד". זו התכלית של הכל, זו ההכרה שאליה שואפים אנו להגיע.

כדי להגיע ל"אין עוד", מוכרחים לחבר את חיי השכל לחיי החוש. אם אין כזה 
חיבור - מפסידים, חלילה, את כל תכלית החיים. חיי שכל לבד וחיי רגש לבד 
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לא יביאו את האדם לשום מקום. אצל האיש יש תורה, אצל האשה יש רגש, 
וזה בלא זה אין לו קיום. רק אם לוקחים את שניהם ומחברים אותם - זכו 

שכינה ביניהם. 

למה?

כי כאשר קיים חיבור של השכל עם הרגש בין איש לאשה, ולאחר מכן בתוך 
את  לחוש  השכינה,  להשראת  כלי  האדם  נעשה   - ולבו  במוחו  גופא  האדם 
ה' בלבו. או אז, נמצא הוא בדרך הנכונה להגיע לתכלית האמיתית  מציאות 

שהיא ההכרה במציאות ה'.

ְואּוָלם ּתֹוְלדֹות ַהִּמְנָהג ַהֶּזה ָרעֹות ְמאֹד ַלֲחָכִמים ּוְלִבְלִּתי 
ָהֲאִמִּתי  ַהֲחִסידּות  ֶיְחַסר  ּוֵמֵאֶּלה  ֶׁשֵּמֵאֶּלה  גֹוֵרם  ִּכי  ֲחָכִמים, 
ַלֲחָכִמים  ֶיְחַסר  ִּכי  ָבעֹוָלם,  אֹותֹו  ִלְמצֹא  ְמאֹד  ָיָקר  ְוִיְהֶיה 

ְלִמעּוט ִעּיּוָנם ּבֹו. 

למסור  יכולים  ואף  הכל,  יודעים  הם  קיים.  היום"  ה"וידעת  החכמים  אצל 
שיעורים סדורים בענינים אלו, אך בעצם הדברים אצלם הם כמו אדם שיש לו 
בארון הספרים עוד ספר, רק שאצל החכמים הוא נמצא בראש, לא יותר. האם 

זה יסייע במשהו להעתיק את ההכרה השכלית ללב?

"וידעת היום"!! לא מדובר כאן על ענין של חכמה, אלא של ידיעה, דעת!! דעת 
הוא מלשון חיבור ]"והאדם ידע"[. "וידעת היום", כמו שביאר רבינו בעל התניא 
דעתך,  בעומק  הדברים  את  לקבוע  עליך  שיטתו[,  כל  את  יסד  הוא  זה  ]ועל 
לקשר את המחשבה השכלית על מציאות ה' לידיעה. זהו "וידעת היום" - תדע 

את הדברים באופן של תקיעת המחשבה באותה ידיעה.

לבבך".  "והשבות אל  יהיה מהלך של  כזאת,  בצורה  כאשר תדע את הדברים 
לבו,  אל  הדברים מחלחלים  לאט  לאט  בדבר,  דעתו  תוקע את  כאשר האדם 

בצירוף קיום התורה והמצוות בכללות.

ואת  דעתם  את  קובעים  אינם  אך  בידיעה  הדברים  את  היודעים  חכמים 
מחשבתם בדבר הזה, אי קביעת המחשבה בהויית אמיתת הימצאו יתברך - 

גורמת שפשוט אינם מרגישים אותו ואף אינם חושבים עליו!



בלבבי משכן אבנהמד

כשאומרים לאנשים שצריך לחשוב על השי"ת, יש שיענו בפה מלא: זה משעמם! 
מה יש לחשוב שם? חצי דקה ויודעים הכל. אחרים יאמרו: זה מסוכן! מי יודע 
לאן אגיע, אולי לכפירה!... כמו אדם שמעולם לא למד אמונה, וטענתו בפיו 
בדוק  לשטחיות,  פשוטה  שיטה  לכפירה.  יגיע  ח"ו  אולי  אמונה  ילמד  שאם 
ומנוסה... כיוצא בזה, ישנם הרבה אנשים בדורנו שרח"ל אינם מתחתנים כי זה 

מסוכן, מי יודע מה יקרה, עדיף לחיות בלי אשה...

שאסור  ודאי  להתמודד.  כדי  לכאן  באנו  ואנחנו  בסכנות,  מלא  כולו  העולם 
לאדם להכניס את עצמו למקום סכנה, אבל השיטה לברוח מכל החיובים כי 
הכניסה אליהם מהווה סכנה - זו שיטה פסולה! אם ה' היה רוצה שלא תיכנס, 
הוא לא היה בורא אותך. אם הוא ברא אותך, בהכרח שהוא רוצה שתברר את 

האמונה, שתחשוב עליו.

איננו אומרים שאין בזה סכנה. כל דבר יש בו סכנה; אדם שלומד הלכה, קיים 
סיכון שילמד לא נכון ויפסוק הלכה לא לאמיתה של תורה, אך אי אפשר לחיות 
בלי לקיחת סיכונים. כמעט אין אדם שאינו יוצא מפתח ביתו כי מסוכן לחצות 

את הכביש. אנחנו חיים, לוקחים סיכונים שעל פי ההלכה מותרים.

האמת האמיתית נמצאת אצל אותו אדם שחיי השכל שלו הם חזקים מאד 
וחיי הרגש שלו חזקים מאד, והם פועלים בשילוב, בהרמוניה מלאה. 

אלא שישנו אדם הסובל מפיצול אישיות; שכלו שקוע בתורה, ואת הרגש הוא 
משקיע בגמילות חסדים. הרגשתו טובה מאד. מה הבעיה, לכאורה הוא לומד 

תורה כמו שצריך, וכדי לעזור לזולת הוא מפעיל את הרגש, דבר מאד חיובי!

בודאי שבמידה מסויימת זה חיובי מאד, אבל אדם הוא אחד, לא שניים. באותה 
נקודה עליו להפעיל גם את השכל וגם את הרגש. בתורה יפעיל את השכל יחד 
עם הרגש, וגם בגמילות חסדים יתבונן כיצד לעזור, ויעשה זאת עם לב. הרגש 

והשכל משמשים בכל מקום ביחד, לא בנפרד!

כמו שדברי תורה עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר - כך גם באדם 
עצמו, כביכול הקב"ה לקח כוחות וזרק כל אחד לקצה אחר של הגוף. המח 

במקום אחד והלב במקום שני, ועל האדם מוטל לחפש ולמצוא אותם.



מה הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

ומהי אותה מציאה? למצוא אותם מאוחדים! 

משל למה הדבר דומה, אדם חיפש שידוך, הציעו לו אשה מאוסטרליה, ואחרי 
בירורים ופגישות הוחלט שאכן נראה שזהו הזיווג המיועד לו. הוא שמח מאד, 

מודה לבורא עולם על שב"ה מצא את זיווגו.

נו, סע לאוסטרליה, תתחתן! לא, ב"ה מצאתי, בשביל מה צריך לנסוע, היא 
תשאר שם ואני כאן, העיקר שמצאתי... כמובן שאת השלב הראשון הקשה הוא 
כבר עבר, אך כדי להתקדם הלאה ולחבר בין שניהם, להקים בית משותף, עליו 

להמשיך לפעול!

למצוא את המח לבד ולמצוא את הלב לבד, בודאי שגם זה סוג של מציאה 
גדולה. ישנם אנשים שאינם מוצאים את המח, יש שאינם מוצאים את הלב, 
ויש שאינם מוצאים את שניהם. אבל לאחר שאדם זכה למצוא את הלב ולמצוא 

את המח, עליו לעבוד לאחד אותם.

יש לנו מח ויש לנו לב. כשם ש"רחמנא לבא בעי", כך גם הקב"ה דורש מאיתנו 
את המח. כל עסק התורה הקדושה בנוי על יגיעת המוחין. אנחנו מתייגעים בה 
הרבה בשכלנו. ישנם הטועים וסבורים כי כיון ש"רחמנא לבא בעי" הרי שלא 
צריך ללמוד... רחמנא ליצלן, הרי כבר הורונו חז"ל כי "לא עם הארץ חסיד". 

בלי ללמוד, אי אפשר להיות תלמיד חכם ועובד ה'!

הקב"ה דורש מאיתנו מח, את יגיעת התורה הקדושה, הוא גם דורש מאיתנו לב, 
"רחמנא לבא בעי", והוא דורש מאיתנו לחבר את המח עם הלב בבת אחת. 

הוא דורש מאיתנו מחד לבנות את המח, והדרך לכך היא אחת ויחידה: ע"י העיון 
בתורה הקדושה. זהו חציה האחד של העבודה. מלבד זאת יש לאדם עבודה 
לבנות את הלב, "וטהר לבנו לעבדך באמת", להסיר את המסכים הנמצאים בלב, 

להיות אדם רגשי, להרגיש. 

המשגיח ר' ירוחם ממיר היה אומר: אין בבריאה אדם שמסוגל לרצוח! והרי 
עינינו רואות שהרבה רוצחים יש בעולם? התשובה היא: הוא פשוט לא מרגיש 
שיש עוד מישהו חוץ ממנו. אם אדם היה מרגיש, הוא לא היה רוצח. רק אדם 

עם שכל קר יכול לרצוח, כי אינו מרגיש את השני.

אדם חייב לבנות לעצמו עולם של הרגשות. להרגיש את עצמו, להרגיש את 
זולתו ולהרגיש את כל אמיתת החיים.



בלבבי משכן אבנהמו

השלב הבא הוא איחוד המח והלב. מה שהוא יודע הוא חש, ומה שהוא חש 
הוא יודע. זוהי הגאולה הפרטית של כל נפש ונפש, וזוהי הגאולה הכללית של 

כל עם ישראל.

ְוֶיְחַסר ִמן ַהִּבְלִּתי ֲחָכִמים ְלִמעּוט ַהָּשָגָתם אֹותֹו, ַעד ֶׁשְּיַדּמּו 
ַהְרֵּבה,  ִמְזמֹוִרים  ַּבֲאִמיַרת  ָּתלּוי  ֶׁשַהֲחִסידּות  ָהָאָדם  ְּבֵני  רֹב 
ָוֶׁשֶלג,  ֶקַרח  ּוְטִבילֹות  ָקִׁשים  צֹומֹות  ְמאֹד,  ֲאֻרִּכים  ּוִוּדּוִיים 

ֻּכָּלם ְּדָבִרים ֲאֶׁשר ֵאין ַהֵּשֶכל ָנח ָּבֶהם ְוֵאין ַהַּדַעת ׁשֹוֵקָטה.

על דרך כלל, לא החכמים הם המתעסקים בחסידות, אלא אנשי הלב, וכאשר 
יש לב בלי מח - נשארו רק מעשים עם התלהבות, אולם חסר בנין מוצק של 

חסידות ועבודת ה'.

והרי הכלל תמיד הוא: סוף מעשה במחשבה תחילה. החסידות - סופה עשיה, 
אך תחילתה במחשבת האדם. 

יבנה  הוא מתחיל מהמחשבה, מה"בחכמה  בנין שלם:  יש  ואכן לאדם החכם 
חסר  חכמה,  לו  שאין  אדם  אבל  המעשים.  של  האחרונה  הנקודה  עד  בית", 
בצורת עבודתו. קשה אמנם לומר שאינו חושב כלל, אך הוא חושב מהר, רוצה 
לקבל הוראות מעשיות ולעשות, בלי להתבונן ולהבין את העומק של מה שהוא 
עושה. כמו פועל פשוט במפעל, מבקשים ממנו לקחת חבילה מכאן לשם, והוא 

עושה זאת. הוא מקבל הוראות מהר ועושה, לא מנסה להבין ולהעמיק.

אדם חושב לזכך את נפשו, וטובל ש"י טבילות, אולם אינו בונה במקביל העמקה 
ע"י עיון בתורה הק'. מה קורה כשהגוף מזדכך? מתחילה להתגלות אצלו בחינה 
יותר רוחנית. אבל אין שם הבנה, אין חכמה, אין העמקה, אין הלך מחשבה 

מובנה, יש רק זיכוך! 

ומה קורה כשיש זיכוך בלי הבנה? כמו שאנחנו רואים, בעוונותינו הרבים ישנם 
בעולם הרבה מגידי עתידות ופועלי ישועות למיניהם. חלקם עבר איזה שהוא 
זיכוך של הגוף, אבל אין שם דעת תורה, אין שם מח דקדושה. יש שם קצת 
זיכוך. זוהי דוגמא לאדם שמתגלה אצלו נקודה רוחנית, אך אינו יודע להיכן 

לנתב אותה.



מז הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

מארץ  לטוס  יכול  הוא  מטוס,  מתנה  אדם  לבן  נתנו  דומה,  הדבר  למה  משל 
לארץ, אבל הוא לא יודע איך לטוס. אם ינסה להמריא בלי ללמוד את אומנות 
הטייס - זוהי סכנת נפשות אמיתית! יש בידיו כח לטוס, אבל אינו יודע כיצד 

להשתמש איתו.

אדם שעושה סיגופים, טובל טבילות קרח ושלג בכוונה טהורה - הוא באמת 
קיבל זיכוך מסויים של הגוף, אבל בצורה זו הוא לא עובד עם מח, הוא עובד רק 
עם לב. הוא מרגיש טומאה, הוא מרגיש טמטום, הוא מרגיש רחוק ממציאות 
בורא העולם, ואז הוא טובל. הטבילה לא הוסיפה לו דעת, היא הוסיפה לו רק 
זיכוך שנזדכך גופו. מפעפעת בו איזו שהיא רוח של קדושה, אבל אין לו לאן 

להוליך אותה, הוא לא יודע כיצד להשתמש בה.

אנשים שעשו  על  רואה  הוא  כך  ומחמת  טבילות,  הרבה  אדם טבל  לדוגמא: 
עוונות. אבל איך מתקנים? את זה לא יודע! הוא לא יודע, רק רואה. כמו אדם 
שרואה מכונה יקרה, מיקסר משוכלל, אך אינו יודע איך משתמשים בו. ראיה 
זו אינה מועילה לו במאומה! רוחניות ללא מוחין דקדושה ע"י עיון בתורה הק', 

כמעט ואינה מועילה לאדם כלל, ופעמים הרבה אף מזיקה!

שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ווידויים 
שכל  סבורים,  אנשים  ושלג.  קרח  וטבילות  קשים  צומות  מאד,  ארוכים 
מציאות החסידות בנויה על כל מיני פעולות קיצוניות, כגון: לומר שלש פעמים 

את כל ספר התהלים בלי הפסקה, וכיוצא באלו. 

לא שהדברים הללו אינם טובים, אבל זו חצי עבודה!

משל למה הדבר דומה, אדם יש לו מסחטה, אך חסר בה את כלי הקיבול תחתיה 
שאמור לקבל את המיץ הנסחט. הוא לוקח לימון וסוחט, והכל נשפך ואובד. 
אפשר  אי  לבד  המסחטה  של  התחתון  החלק  עם  גם  ומאידך,  כלי.  חצי  זהו 
מרכיבים  יחד,  החלקים  שני  כשמחברים את  קערה.  בסה"כ  הוא  כי  לסחוט, 
את האחד על גבי השני, החלק הסוחט והחלק המקבל - אז ניתן להפיק את 

התועלת הרצויה מהכלי.

אדם שעובד רק עם הלב בלי המח, הוא בעצם מזכך כל הזמן את הגוף ע"י 
יודע...  טבילות, תעניות וסיגופים, אבל אפילו משנה אחת כצורתה הוא לא 
עובדה זו גורמת לשתי בעיות: ראשית - הוא עצמו לא מגיע לשום תכלית, 



בלבבי משכן אבנהמח

אנשים  כי  לאחרים,  אף  מזיק  הוא   - מכך  יתירה  אבל  לעצמו.  שהזיק  והרי 
רואים את מעשיו וסבורים שהחסידות אין בה כלום. ראו את פלוני מתחסד, 

טובל, ומה יצא מהטבילות? כלום! ולכך הם מסיקים שלא צריך לטבול! 

אבל האמת היא שצריך את שניהם יחד: גם לטבול וגם ללמוד בעיון. הלומד 
בעיון ואינו טובל, יקשה עליו מאד לזכך את גופו רק בעמל התורה. מאידך, אם 

רק יטבול ולא ילמד בעיון - חסר בכל צורת עבודתו.

מהי חסידות באמת? 

חסידות מלשון חסד, והיא בעצם ענף ממידת האהבה. אדם עושה חסד כאשר 
הוא אוהב מישהו. זהו שאמרו חז"ל: "איזהו חסיד, המתחסד עם קונו" )זוה"ק 
פרשת משפטים(. מתוך אהבת בוראו הוא מתחסד עמו יתברך, בבחינת "תנו עוז 

לאלקים".

הזולת.  באהבת  נעוץ  ושורשה  האדם,  של  פנימית  מתפיסה  נובעת  חסידות 
ישנם אנשים המקימים מפעלי חסד, אך מעשיהם אינם נובעים מאהבה, אלא 
מתוך רצון לפרסם את עצמם כגומלי חסדים וכיוצ"ב. חסד הנובע מכך שהאדם 
מכיר שצריך לעשות חסד - עדיף מכלום, אך הוא רחוק עדיין מהאמת. חסד 

אמיתי הוא שאדם אוהב את זולתו ומתוך כך מיטיב איתו.

מאידך, יש החפץ לעשות חסד, אך אינו משקיע מחשבה והתבוננות בעשייתו. 
הוא אוהב את השני, אך אינו בודק מה חסר לו ולפי זה דואג לספק את צרכיו. 
נזקקות  למשפחות  מצרכים  שמחלקים  ארגונים  ישנם  פסח  בערב  לדוגמא: 
לכבוד החג. בא אדם ומחליט לחלק תפו"א, אבל מה לעשות ולנזקקים הללו 
לא חסר תפו"א, הם כבר קיבל זאת מארגון אחר, וכעת חסרים להם מוצרים 
אחרים, כגון יין, בשר וכיוצ"ב. לפני שבאים להיטיב עם הזולת, צריך לבדוק 

מה חסר לו.

כשבאים לעזור לזקן - עושים איתו חסד מסוג אחד, ואם באים לעזור לילד 
או  בכדור,  לזקן לשחק עמו  יהיה מסוג אחר. אדם שמציע  - מעשה החסד 
לחילופין מציע לילד להוליך אותו לטיול על כסא גלגלים - לא עשה כלום. יש 
להתאים את מעשה החסד אל הכלי של המקבל - את הזקן יוציא לטייל על 

כסא הגלגלים שלו, ועם הילד ישחק בכדור. 



מט הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

אם כן, בעולם העשיה, בעולם הגשמי, מבינים אנו שחסידות מורכבת מלב טוב 
ומהבנה שכלית מה חסר לזולת.

נובעת רק  כשנבוא להבין את החסידות כלפי הבורא יתברך, מי שחסידותו 
מהשכל - אולי ניתן להגדיר זאת כהבנה ישרה, אך זו איננה חסידות. חסידות 
באה מהלב! אך במקביל, עליה לבא בצירוף המחשבה השכלית, איזה מעשה 

חסד יש לעשות. 

להגיע  כדי  רצונו.  את  ולעשות  הבורא  את  לאהוב  רק  עניינה  אין  חסידות 
דרכי  הם  מה  ומעמיקה  ברורה  והבנה  טוב  לב  מהאדם  נדרשים  לחסידות, 

הפעולה.

אדם יכול לעשות חסד ולהשיג תועלת, ואדם יכול לעשות חסד ולא להועיל. 
 - הנכונה  ובצורה  הנכון  בזמן  הנכון,  במקום  נעשה  שלו  החסד  מעשה  אם 

לחסידותו יהיה קיום.

הלב הוא הבסיס של החסידות. אדם מיטיב ופועל מכח האהבה. אבל לאחר 
שיש לאדם אהבה - הוא צריך דעת דקדושה כיצד לפעול.

ניתן דוגמא פשוטה. ישנם הרבה גבירים בעולם שתורמים סכומי עתק למטרות 
רוחניות. אבל, יכול להיות אדם שהוא גביר, וגם יש לו לב טוב, אולם אין לו 
דעת להבין להיכן הכסף צריך ללכת. גביר שהוא בר דעת, צריך להושיב לידו 

תלמיד חכם אמיתי שיסביר לו היכן כדאי לו להשקיע את ממונו.

ישנם אנשים הרוצים לחזק דבר פלוני. אי אפשר לומר שחיזוק מסוג זה אינו 
דבר חשוב, אבל משל למה הדבר דומה, לאדם יש משכורת חודשית, וחסר לו 
בבית לחם, גבינה, מים, ואף תמונות ועציץ לקישוט הבית. מה הוא יקנה דבר 
ראשון, עציץ או תמונה?! אי אפשר לומר שעציץ ותמונה אינם דבר טוב בבית. 
פעמים רבות הם גורמים תחושה טובה לאשה ולפעמים גם לאיש, אבל קודם 

כל צריך שיהיה להם מה לאכול. יש סדר עדיפויות!

מהי  להבין  צריך  לחסידות,  להגיע  ושואפים  השי"ת  לעבודת  כשניגשים  אף 
הנקודה העיקרית, השורש, ומה הם הענפים. אדם המבין את הנקודה העיקרית 
- משקיע בה ופחות משקיע בדברים צדדיים, על אף שגם הם חשובים כשלעצמם.
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העבודה  זוהי   - ולב  מח  עם  להיטיב  מהעבודה.  חצי  זוהי  לב  עם  להיטיב 
השלימה!

- מרבה את הדעת  והסיגופים  הוידויים  לטבילות הקרח,  בנוסף  אם האדם, 
דקדושה שבקרבו, הרי שמחד הוא מזכך את הגוף, לב טהור מתחדש בקרבו, 
עבודת  עם  המח  עבודת  את  מחבר  הוא  ואז  דקדושה,  דעת  בו  יש  ומאידך 
הלב בבת אחת. אבל אם אינו מחזק את המח דקדושה שבקרבו בכח התורה 

הקדושה, רק פועל פעולות - הוא יגיע אולי לטהרת הלב, אך לא לחסידות.

את אותם אנשים העושים מעשים רק על פי נטיות הלב בלי דעת, מזהיר רבינו 
הרמח"ל כי כל אלו הם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה. 

ְוַהֲחִסידּות ָהֲאִמִּתי ַהִּנְרֶצה ְוַהֶּנְחָמד ָרחֹוק ִמִּצּיּור ִׂשְכֵלנּו, 
ָלאו  ְדִאיִניׁש,  ֲעֵלּה  ַרְמָיא  ְדָלא  - "ִמְּלָתא  ָדָבר ָּפׁשּוט,  ֶזה  ִּכי 
ַאַּדְעֵּתּה" )בבא בתרא לט ע"א(. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכָבר ְקבּוִעים ְּבֵלב 
ָּכל ָהָאָדם ַהָּיָׁשר ַהְתָחלֹוָתיו ִויסֹודֹוָתיו, ִאם ֹלא ַיֲעסֹק ָּבֶהם - 

ִיְרֶאה ְפָרָטיו ְוֹלא ַיִּכיֵרם, ַיֲעבֹר ֲעֵליֶהם ְוֹלא ַיְרִּגיׁש ָּבם.

יודעים,  אנחנו  החסידות  מעשי  תחילת  שאת  כאן,  מלמדנו  הרמח"ל  רבינו 
אולם איננו תופסים זאת נכון. ננסה להסביר זאת בשפה יותר פשוטה.

כל פעולה שאדם פועל, עצם הפעולה היא החלק החיצוני בלבד, ויש לה שני 
שורשים: במח שבאדם ובלבו.

כאשר האדם רואה דבר, אם הדבר לא מעניין אותו לא בשכלו ולא בלבו - הוא 
לא ירגיש בו ואף לא יראהו, וניתן דוגמא:

בחניה עומדת מכונית שיש עליה שריטה. אם השריטה לא מאד בולטת, סתם 
אדם שיעבור ברחוב לא ישים לב אליה. אבל בעל המכונית שהחנה אותה כאן, 

כשיחזור, מיד עינו צדה: אוי, מישהו עבר כאן ושרט את מכוניתי! 

מה ההבדל? 

אינה  זו  מכונית  האנשים  שאר  את  אבל  ממכוניתו,  אכפת  המכונית  לבעל 
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יראו.  לא  פשוט  הם   - לעין  ממש  בולט  שאינו  דבר  ממילא  כלל,  מעניינת 
הולך  הסנדלר  שכאשר  מסלנט,  ישראל  ר'  הגאון  מרן  של  הנודעים  וכדבריו 
ברחוב, מביט הוא על נעלי האנשים, הנגר רגיל להסתכל על כל ארון שהוא 
רואה, מוכר משקפיים רואה לפניו אנשים עם משקפיים, ותלמיד חכם רואה 

בכל דבר הלכה או משנה. 

כך היא המציאות: כל אדם רואה את מה שמעניין אותו במוחו ואת מה שמעסיק 
אותו בלבו. מה שלא מעסיק אותו במח ובלב הוא לא רואה. הוא אולי רואה 
אותו בעין, אך לא מבין אותו, לא תופס אותו. יראה פרטיו ולא יכירם, יעבור 
עליהם ולא ירגיש בם. מי שקשור לדבר, רואה לא רק את הכלל, אלא גם את 
הפרטים הדקים ביותר שקיימים בו, ומי שלא קשור לדבר, רואה רק את הכלל 

שבדבר, אך לא את פרטיו.

עבודת ה' אף היא מורכבת מכללים ומפרטים, וצריך לדעת שישנם שני שורשים 
כיצד לזכור ולדעת פרטים. 

לדוגמא: אדם לומד שולחן-ערוך, הלכה פסוקה, והפרטים מרובים. הוא זוכר 
את הדברים בשכלו, והרי שהדברים ידועים וזכורים לו בשכלו. זהו סוג אחד 

של ידיעת הפרטים.

אבל יש סוג נוסף של ידיעת הפרטים. אדם ששומע ניגון ערב מאד, פעם ועוד 
פעם, בתחילה הוא שומע את הכלליות שבשיר, ולאט לאט מתחיל לקלוט את 
כל הנימים הדקים הטמונים בו. זוהי שימת לב שבעיקר באה לאדם לא מכח 

ששכלו מבחין, אלא מכח שלבו נמשך לניגון ולכן הוא שם לב לפרטים.

כשבאים להתעסק בדבר, אנשי המח מתעסקים עם המח, אנשי הלב מתעסקים 
עם הלב, ואנשי השלימות מביטים על כל דבר הן מהלב והן מהמח. 

אדם שנשברו לו חפצים בבית, רואה את הפרטים שחסרים, והדבר מפריע לו, 
גורם לו חוסר נוחות. אבל כשהוא מזמין איזה 'כלבויניק' שיתקן את כל הדרוש 
תיקון, הכלבויניק מסתכל על הענין במוחו ועורך לעצמו רשימה של עשרה 

פרטים שצריך לתקן, וכל דבר שמתקן מוחקו מהרשימה.

כי האדם שבביתו נמצאים הקלקולים רואה זאת מהלב, אבל זה שהקלקולים 
עבורו הם בסה"כ נקודת עבודה אצל מישהו אחר - הוא רואה אותם במוחו.
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רבים  פרטים  מגלה  הוא   - בוראו  לעבוד את  לענין החסידות,  ניגש  כשאדם 
מאד; ישנן תרי"ג מצוות, והן מתפרטות לעוד ועוד ענפים. בנוסף, יש את ענפי 
המידות ושורשיהן, פרטים בלי סוף. השאלה היא: מאיזה מקום בנפש רואה 

האדם את הכללים ומאיזה מקום הוא רואה את הפרטים. 

את הכללים ניתן לראות מהמח בקלות, ומי שלבו קצת פתוח יכול לראות את 
הכללים גם בלב. אבל את הפרטים - מי שהוא תלמיד חכם יודע אותם ממוחו, 
ומי שלבו פתוח יכול לדעת אותם גם מלבו, כמו שאומרים חז"ל על אברהם 
וכוונת הדברים,  אבינו שמעצמו למד תורה, שנעשו כליותיו כשתי מעיינות. 

שהוא הרגיש מתוכו את הפרטים.

שהפרטים  אדם  וישנו  מהמח,  אצלו  מגיעים  שהפרטים  אדם  כן,  אם  ישנו, 
מגיעים אצלו גם מהלב.

כעת הבה נתבונן: מדוע באמת אנחנו לא רואים את החסידות? הרי היא כתובה 
וברורה לעין כל?

הישר  האדם  כל  בלב  קבועים  שכבר  פי  על  אף  הרמח"ל:  רבינו  לנו  מגלה 
מהי  אדם  כל  נשאל  אם  יודעים.  אנחנו  הכללים  את  התחלותיו ויסודותיו, 
חסידות, יאמר מיד: לתת הרבה צדקה, לעזור לאנשים וכו'. ודאי שהוא צודק, 

אך אלו הם רק הכללים של החסידות. 

ומה עם הפרטים, האם הם כתובים או לא כתובים?

ניתן היה לומר שאינם כתובים, אולם על זה ממשיך הרמח"ל ואומר: יראה 
את  רואה  באמת  האדם  בם.  ירגיש  ולא  עליהם  יעבור  יכירם,  ולא  פרטיו 
הפרטים, אך אינו מבחין בהם. ועליו נאמר: "עינים להם ולא יראו" )תהלים קטו, 
ה(. מדוע? כי הם לא מעניינים אותו. לבו אינו קשור אליהם, ולכך אף בשכלו 

הוא אינו מכירם.

כמו להבדיל, בעיתון שיש בו מדור עסקים, השקעות. מוכרים כל מיני מפעלים, 
קרקעות, נכסים, זכויות וכו'. האדם הממוצע לא מתעסק בהשקעות, אין לו 
כסף לרכוש מפעל, ממילא הוא אפילו לא שם לב מה כתוב שם, אבל אדם שזה 
העסק שלו - מיד כשמגיע העיתון לידו, הוא פותח את מדור העסקים וקוראו 

בשקיקה.
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לא זו בלבד. יתכן ששני אנשים יקראו את אותה מודעה, וזה שחי בתוך עולם 
העסקים, כבר לפי הנוסח יבין בדיוק מה מונח בדברים, וזה שלא - יראה את 

הכתוב בתפיסה מאד כללית ולא ירד לנימים הדקים שבו.

אדם הרוצה לעבוד את בוראו באמת, צריך להגיע למצב שהנימים הדקים של 
החיים יהיו הן מהמח והן מהלב.

לכאורה יאמר האדם: הכללים הם עיקר והפרטים הם טפל. אבל כשנתבונן, 
יכול  ממנו  שרחוק  מי  גם  אדם,  על  הכוללת  ההבחנה  את  שאדרבה,  נבחין 

לראות, אבל ההבחנה הדקה קיימת רק אצל ידיד קרוב באמת!

לדוגמא: אדם רוצה לקנות לחבירו מתנה. אם הוא לא חי ממש בתוך הבית - 
דברים גדולים הוא יכול לקנות. אבל ידידו הקרוב יודע בדיוק מה חסר לו. הוא 
היה אצלו בבית, ראה את ארון הספרים, והבחין שספר פלוני חסר והוא קונה. 

מתנות אישיות - רק אדם שקרוב אל המקבל יכול לקנות!

שנמצא  למי  רק  שייכים  הפרטים  אבל  מבחוץ,  גם  שייכים  הכללים  לאמור: 
קרוב.

החסידות יש בה את הכללים ויש בה את הפרטים. הפרטים - הם הם גילוי 
עומק האהבה שבלב. ומדוע?

הבעש"ט הקדוש אומר, שכל המצוות שאדם עושה, אם הוא עושה אותן שלא 
לשמה יש בזה חסרון, אבל במצות צדקה יש פחות חסרון, כי סוף סוף העני 

קיבל את הכסף.

כשאנחנו עובדים את בורא העולם, האם באמת צריך הוא את התפילין שאנו 
מניחים? את הטלית שאנו מתעטפים בה? חס ושלום! השי"ת שלם בכל מיני 

שלימות.

את  לחדד  עולם,  לבורא  אותנו  לקשר  נועדו  והן  צוותא,  מלשון  הן  המצוות 
האהבה שנמצאת בקרבנו. אין אדם שאין לו אהבה כללית לבורא. אולי ישנם 
מדי  לפחות  גלויה,  היא  האנשים  רוב  אצל  אבל  חסומה,  היא  כאלו שאצלם 

פעם.

התרי"ג מצוות שניתנו, שהם עיקר עבודת האדם בעולם - נועדו בעצם לפתח 
קשר אישי דק עם הקב"ה. אם תפיסת האדם כללית, הרי שהקשר שלו כביכול 
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עם  כל  בתוך  קשר  לו  יש  אישי.  קשר  לא  כללי,  קשר  הוא  עולם  בורא  עם 
ישראל. זהו סוג חזק של קשר, אבל אין לו את היחודיות שבקשר למציאות 

השי"ת.

והבורא  הוא  עולם,  לבורא  אישית  אהבה  לו  תהיה  רוצה שכביכול  אדם  אם 
עולם באופן פרטי, כביכול הוא בן יחיד לבוראו - שם האדם צריך לגלות את 

הדינים הפרטיים שבכל דבר.

כיצד עושים זאת?

נבין את הדברים על פי משל. ישנם שני חברים, ואחד מהם רוצה לקנות לשני 
מתנה. הוא יושב שלש שעות ומחפש במחשבתו מה חסר לו. הוא מגלה פרט 
המתנה,  את  מביא  הוא  כאשר  במתנה.  אותו  לו  ומעניק  לו,  שחסר  מסויים 
שואל אותו הידיד: איך ידעת שפרט זה חסר לי? והוא מספר: תאמין לי, ישבתי 
כמה שעות לחשוב מה יש לך ומה יכול להיות שחסר לך, עד שהגעתי לנקודה 

שבדיוק אתה צריך. זה סוג ביטוי אחד של אהבה.

אבל יש סוג פנימי יותר של אהבה. אדם מרגיש מה שחסר לשני. מה שחסר 
לעצמו - אדם ודאי מרגיש, אולם כאשר שני בני אדם קרובים אחד לשני - אף 

הם מרגישים מה חסר לשני, לא רק יודעים זאת.

החסידות בנויה ראשית כל מהבנה שכלית של הפרטים, ולאחר מכן מהרגשתם! 
על שלושת רעי איוב אומרים חז"ל, שכאשר לאחד מהם היה חסר משהו, השני 
מיד ידע זאת. היו להם כתרים. הכתר שבנפש זו הנקודה הפנימית בנפש האדם 

שהיא מתאחדת ומרגישה את הזולת.

גם כשבאים לעבוד את בורא העולם ולהתקרב אליו - יש לפתח קשר אישי 
עמו. כל ספר שיר השירים הוא משל לקשר של כנסת ישראל עם הקב"ה. אדם 
מבין שככל שהוא חי יותר אישי בבית - הקשר מתהדק, וככל שהוא חי יותר 
כללי - הקשר רחוק. החסידות בנויה על הבנה של נימים דקים בנפש האדם 

מול בוראו.

על אנשי נינוה נאמר: "ויקראו אל אלקים בחזקה" )יונה ג, ח(, ואמר על כך הרבי 
מקוצק, שרק אנשי נינוה, הגויים, צעקו בקול רם אל הקב"ה. כאשר שני ידידים 
מדברים אחד עם השני שיחת נפש, אין להם צורך לצעוק לשני שישמע. זו 

שיחת נפש, לא צעקות!
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ככל שיש יותר קשר בין שני אנשים - השיחה היא יותר מעודנת, יותר שקטה, 
יותר רגועה, שיחה נפשית.

כאשר האדם ניגש לדבר עם בורא עולם, הוא יכול לדבר עמו באופן הגס של 
"ויקראו אל ה' בחזקה" - "תן לי, תן לי", והוא יכול לדבר עמו מתוך אהבה 

פנימית של קשר שיש לו עם מציאות השי"ת.

המפריעים  המניעים  את  להסיר  בעצם  נועדו  החסידות  של  הביטויים  כל 
להתגלּות האהבה בלב האדם, וליצור קשר דק עם מציאות השי"ת.

]אף שכל המצוות  לנו את הקשר העמוק  לנו מצוה אחת שבאה להזכיר  יש 
כמו  וזכרתם",  אותם  "וראיתם  נאמר  ציצית  במצות  הבורא[.  זכירת  תכליתן 
שאמרו חז"ל: "מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, 

וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד" )סוטה יז ע"א(. 

של  שהקשר  ללמדנו,  דקים.  פתילים  שמונה  חוטים,  שמונה  ישנם  בציצית 
האדם הרוצה להגיע לנקודה העליונה, מגיע מהבחנה דקה, לא מהבחנה גסה. 

"וראיתם", מה תראו? תראו שהכל פתילים דקים, קשר דק, עמוק ופנימי.

אדם בא לעבוד, ומקבל על עצמו קבלה גסה: ש"י טבילות, ש"י צומות, הכל 
חזק!! יש בזה נקודה אחת של מעלה, לשבור את הגוף, לשבור את התאוות 
החומריות, אבל אחר שבירה זו של הגוף, צריך האדם לגלות קשר דק, קשר 

עמוק.

צומות,  תעניות,  ארוכים,  וידויים  של  הרמח"ל,  שהזכיר  בחסידות  חסר  מה 
סיגופים טבילות קרח ושלג?

זוהי בחינה של חסידות גסה. המעשים הם טובים, מעשים רצויים, אבל חסר 
הקשר הדק. אדם שעושה טבילות וסיגופים ולא מתגלה אצלו הדקות שבנפש 

- זהו סימן שהסיגופים והתעניות לא באו מההבחנה הדקה.

את ההבחנה הדקה קונה האדם בשני חלקים: מהרגשת הלב, ומיגיעת לימוד 
עיוני בתורה הקדושה. יגיעת התורה הקדושה בעיון, עניינה להביא את האדם 
לשכל ישר דק, לתפיסה דקה. התורה הקדושה בנויה בצורה של דינים, לחלק 

אותם, להפריד אותם, למצוא את ההבדל, הבחנה דקה!
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לדוגמא: השולחן ערוך בסימן זה וזה כתב כך, ובסימן אחר כתב להיפך. הרי 
בודאי שהוא זכר את הדברים, אלא שכאן הוא דיבר בהבחנה כזו וכאן בהבחנה 

אחרת. ההבחנה היא לחלק, להגיע לשכל דק.

מהי התכלית להגיע לשכל דק, מהי התכלית של החידוד?

לשלב את השכל הדק עם ההרגשה הדקה שבלב, ולאחד אותם לעבודת הבורא 
יתברך. הֵדק היטב - זוהי העבודה!

אם אין לאדם את הדקות שבמח ואת הדקות שבלב - בודאי שבכל פעולה 
רוחנית יש תועלת, אבל הוא לא מגיע לנקודה הפנימית של העבודה, לתכלית 
הרצויה. התכלית הרצויה היא, שהאדם יקשור קשר עמוק מאד ודק מאד עם 

מציאות השי"ת.

לפי זה נבין את הבעיה הכללית שקיימת בחיים, וניתן דוגמאות פשוטות.

כולם יודעים שתלמוד תורה כנגד כולם. ישנם אנשים שזכו ללמוד כל היום, 
וישנם כאלו שלא זכו והם יושבים שעה אחת ביום ובאמצעותה הם מקבלים 
תורה.  ללמוד  זכה  הוא  ב"ה  שעה,  למד  שהוא  מרגיש  האדם  לתורה.  קשר 
ודאי שזו הרגשה חיובית מאד, אבל צריך להבין שזו התפיסה השטחית ביותר 

שקיימת בתלמוד תורה.

הקב"ה נתן לנו את התורה כדי שמכוחה נכיר אותו. זוהי תכליתה של התורה, 
להגיע להכרת נותנה, להכרת הבורא.

אדם לומד יום, חודש, שנה, שנתיים. האם באמת הוא מרגיש שהתורה הביאה 
אותו להכרה יותר עמוקה במציאות ה', להכרה יותר דקה? התשובה בדרך כלל 

היא לא! 

ישנם אנשים שאינם חושבים על זה כלל. פשוט מקיימים את המצוה מתוך 
הכרה שזהו עיקר החיים, "ותלמוד תורה כנגד כולם". אדם שהוא כבר קצת 
יותר פנימי, מתבונן: אם קיימתי מצות תלמוד-תורה כצורתה, מדוע נשארתי 

רחוק מהיכן שצריך?!

הענין יובן על פי משל. אדם הגיע לשדה-התעופה, מסר את המזוודות, ואחרי 
כן אמור היה להיכנס למטוס. בסוף מסיבות כלשהן לא נתנו לו להיכנס למטוס. 

את המזוודות לקחו, ואותו השאירו כאן, על הקרקע.
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"בשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים 
ט(. אדם שקיים  ו,  )אבות  בלבד"  טובים  ומעשים  תורה  אלא  ומרגליות  טובות 
את  רק  'לקחו'  שכביכול  היא  הבעיה  מלאות,  'מזוודות'  לו  יש  אכן  מצוות, 
שהיתה  לאן  הגיעה  באמת  שלמד  התורה  למטה.  השאירו  ואותו  ה'מזוודות' 
צריכה להגיע, אבל הוא עצמו, הלומד, נשאר כאן על הקרקע, הוא מעולם לא 

המריא ]ובעומק אף תורתו נשארת כאן[.

ע"י הפעילות  הזדכך  והלב  הזדכך  לבדוק האם באמת המח  צריך תמיד  אדם 
הרוחנית שהוא פועל בתורה, במצוות ובמעשים טובים.

אדם לומד שנה שלימה תלמוד-תורה, האם מוחו באמת השתנה ליותר דק 
במשך השנה? לפעמים הוא אפילו אינו זוכר את מה שלמד, וגם אם הוא זוכר 

- מוחו לא השתנה.

משל למה הדבר דומה, אדם שכר קבלן שיבנה לו בית. הוא מעסיק אותו שנה 
שלימה. ביום הראשון הוא בא ורואה שהתחילו לבנות את השורה הראשונה 
של הלבנים. במשך השנה הוא מחלק משכורות, ובסוף השנה הוא מגיע ורואה 
שאוחזים באותה שורה. הוא פונה אל הקבלן בתרעומת: או ששיקרת אותי, 
או שהבנין כאן הוא כפיתום ורעמסס שכל שורה שוקעת, אף פעם לא יהיה 

כאן בנין...

אדם יכול ללמוד את התורה, אבל בעצם המח שלו נשאר אותו מח. הוא נכנס 
לשיעור, שומע את ההלכות ויוצא, משתדל לקיים. ודאי שדבר גדול הוא עושה, 
אבל בשורש, לימודו נועד בעיקר כדי שמוחו יקבל עידון, יזדכך, שיקנה דעת 

דקדושה, דעת תורה.

נמשכים  "אחר המעשים  הוא:  ואף שהכלל  מצוות,  הרבה  לעשות  יכול  אדם 
הלבבות", לבו לא נמשך. הוא בודק את מצבו לפני שנה ביחס למצבו כיום, 
ומגלה שלא רק שאין עליה, אלא רח"ל יש ירידה. הוא לא מבין: הרי אפילו 
רשעים שבהם מלאים מצוות כרימון, וודאי שהוא מלא במצוות. כל כך הרבה 
תורה, כל כך הרבה גמילות חסד, הרבה מצוות - והלב לא השתנה! איך יתכן 

הדבר?

התשובה היא: כי מראש הוא לא עובד לשנות את הראש! הוא עובד לעשות 
ולעשות, אך אינו שואף לזכך לא את המח ולא את הלב. ע"י הסיגופים וטבילות 
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שנמחלו  כתוב  יהיה  שבשמים  בלבד:  אחד  דבר  להשיג  מבקש  הוא  הקרח 
עוונותיו... 

הוא לא מחפש לזכך את מוחו ולעדנו, הוא לא בודק האם אחרי חודשיים, חצי 
יותר  יותר טהורות,  יותר עמוקות,  יותר קדוש, המחשבות  שנה ושנה, המח 
קרובות לדעתה של תורה. כתוב בכתבי רבינו האריז"ל לעשות כך וכך תיקונים, 

הוא עשה, די, נגמר. אבל האדם נשאר אותו דבר.

צריך להבין שחסידות היא בעצם בנין המח ובנין הלב, כמו שרבינו הרמח"ל 
מעשה  סוף  התמימה",  העבודה  ושורש  החסידות  "יסוד  ספרו:  את  מתחיל 
במחשבה תחילה, ובתחילת הדרך מוכרחים להציב לעצמנו את המטרה להיכן 

בדיוק אנו רוצים להגיע.

רוצים אנו להגיע למצב שהמח יזדכך, יהיה עדין ודק, שהלב יזדכך ויהיה עדין 
יוכלו להיות יחד כלי להשראת הבורא יתברך  ודק, ואז - הן המח והן הלב 

בשכלו ובלבו של האדם יחדיו.

לפי זה נבין מדוע להשגת החסידות נדרש עמל רב והשקעה מרובה.

אם העבודה היתה רק במח, די היה לו לאדם ללמוד חושן משפט, כמו שאמרו 
חז"ל )בבא בתרא קעה ע"ב(: "הרוצה שיחכים - יעסוק בדיני ממונות", כי יש שם 
הלכות דקות, חילוקים דקים. אבל מאחר ועבודת האדם לעבוד הן עם המח 
והן עם הלב, לגלות את ההרגשות הדקות שבלב, לגלות את המחשבות הדקות 

שבמח ולחברן - ממילא החסידות היא בעצם עמל גדול, והוא עמל החיים.

ידו הוא מזכך את שכלו  העמל הראשוני של האדם, הוא עמל התורה שעל 
ומגיע להבחנה דקה. עמל שני הוא לזכך את הלב לחוש הרגשה דקה. והעמל 

השלישי הוא לחבר את החוש הדק שבמח עם החוש הדק שבלב.

אנשי השכל הדק, כמו שהגדירם רבינו הרמח"ל לעיל, מבינים היטב מהי דקות 
של שכל, שהרי זה כל עסקם, לחפש דבר יותר דק ויותר דק, אולם חסרה להם 
הבנה של לב דק, וחסרה להם הבנת האחדות של המחשבה הדקה עם ההרגשה 

הדקה בבת אחת.

'מסילת ישרים' לא נתייסד עבור החלק של המחשבה הדקה. להשגת  הספר 
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המחשבה הדקה, כאמור, צריך האדם לעסוק בתורה הקדושה בכללותה ולבנות 
לעצמו מוחין דקדושה. הספר בא ללמד כיצד יזכה האדם שיהיה לו לב טהור, 

הרגשה דקה, וכיצד ישיג אחדות בין המחשבה הדקה והשכל הדק.

ִּכי ֵאין ִּדְבֵרי ַהֲחִסידּות ְוִעְנְיֵני ַהִּיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ְוָטֳהַרת ַהֵּלב 
ְּדָבִרים ֻמְטָּבִעים ָּבָאָדם, ַעד ֶׁשֹּלא ִיְצָטְרכּו ֶאְמָצִעים ִלְקנֹוָתם 
ָּכל  ֶׁשִּיְמְצאּו  ְּכמֹו  ְּבַעְצָמם  ָהָאָדם  ְּבֵני  אֹוָתם  ִיְמְצאּו  ֶאָּלא 
ָנה ְוַהְיִקיָצה, ָהָרָעב ְוַהֹּשַבע, ְוָכל  ְּתנּועֹוֵתיֶהם ַהִּטְבִעּיֹות, ַּכּׁשֵ
ְׁשָאר ַהְּתנּועֹות ַהֲחקּוקֹות ְּבִטְבֵענּו, ֶאָּלא ַוַּדאי ֶׁשְּצִריִכים ֵהם 

ְלֶאְמָצִעים ּוְלַתְחּבּולֹות ִלְקנֹות אֹוָתם.

למשל:  טבעיות.  תכונות  האדם,  בלב  המוטבעים  דברים  שישנם  אנו  רואים 
עוָּבר היוצא ממעי אמו, אין צורך ללמדו לינוק מאמו. דבר זה מוטבע בו בטבע. 
כמו כן, לא צריך ללמד אותו לבכות, הוא יודע לבכות בטבע. אבל צריך ללמדו 
דברים אחרים: חומש, גמרא, ולהבדיל חשבון. דברים אלו הוא לא ידע לבד אם 

לא ילמדוהו אותם.

אם כן, באופן כללי כוחות האדם מתחלקים לשני חלקים: יש חלק שמוטבע 
בו בטבע, לא צריך ללמד אותו, ויש חלק שאינו מוטבע באדם בטבע. הצורך 
לאכול ולשתות, הצורך לישון - מוטבעים בו בטבע. לעומת זאת ההבנה של 
העולם והחכמה הגנוזה בו, אינה מוטבעת בו בטבע, ועליו לקנותה ע"י לימוד 

מעמיק.

כשבאים לדון על החלק הרוחני שבאדם, האם הוא מוטבע בו בטבע או לא, 
תשובה  כך  על  לענות  אפשר  אי  עמוקה.  מאד  לכך  שהתשובה  לדעת  צריך 

חיובית, ואף לא תשובה שלילית.

יחידה.  חיה,  נשמה,  רוח,  נפש,  גוף,  חלקים:  הרבה  יש  באדם  האדם?  מיהו 
ביחידה של נפש האדם ודאי שמוטבעות כל המידות הטובות, הכל שם טוב. 

יחידה ליחדך, מיוחדת לבורא עולם, הכל טוב.
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גן עדן, לא אהבת ה', לא יראת ה' ולא  הגוף, לעומת זאת, לא מעניין אותו 
ניגף. יסודו מעפר וסופו לעפר, הוא רוצה ומחפש  גוף  גוף,  גוף הוא  דבקות. 

חומריות, גשמיות.

אם כן, כשנשאל האם מוטבעות באדם אהבת ה' ויראתו ושאר המידות טובות 
או לא, התשובה היא: יש חלקים באדם שמוטבעות בהם המידות הללו, ויש 
חלקים באדם שאינן מוטבעות. החלקים הרוחניים שבנשמה, עד הרוח, שם הן 
מוטבעות בגילוי, ומהרוח ומטה - שם מתחילים הדברים להיות לא ברורים, 

עד הגוף ששם הכל תאוות.

ידועים דברי הזוהר הקדוש, שכאשר האדם נולד הוא מקבל נפש, זכה יתיר - 
נוטל רוח, זכה יתיר - נוטל נשמה. אבל נולדנו עם נפש, זה האדם בדרך כלל.

כאשר האדם נולד ויש בו נפש, הנפש הזו על דרך כלל אינה משתוקקת לא 
לאהבת ה' ולא ליראת ה'. היא נמצאת בתוך הגוף ונמשכת אחריו. כפי שניתן 
להתפלל,  לא  וגם  גמרא  ללמוד  מחפש  שאינו  יומו,  בן  תינוק  אצל  לראות 
אבל הוא מחפש לאכול, לשתות ולישון, זהו רצונו. כי הצרכים הגופניים שלו 
מוטבעים בו, ואילו הצרכים הרוחניים קיימים עמוק בתוכו, אך בשלב זה הם 

עדיין נעלמים.

נגדיר את העומק שבדברים.

לכאורה יכול האדם לומר בשטחיות: אני לא מרגיש אהבת ה' רח"ל, ממילא 
אין לי אהבה ומוטל עלי לקנותה. כמו שקונים תפו"א, כך להבדיל צריך האדם 

לקנות אהבת ה'.

חס ושלום, זה ממש לא כך! אהבת ה' מוטבעת בכל אחד ואחד מבני ישראל, 
אלא שהיא מוטבעת בחלקים העליונים והעמוקים של נשמתו, והחלקים הללו 

ברוב הפעמים נעלמים מהאדם ועבודתו לגלותם. 

מה הכוונה לגלות את המידות המוטבעות בנו בפנימיותנו?

עבודת האדם היא, שכשם שצרכי הגוף הגשמיים הם טבעיים אצלו, הוא אוכל 
ושותה לא כי המשגיח או הרב אמר לו שצריך לאכול ולשתות, אלא כי הוא 
רעב וצמא - כך עליו לגלות את אהבת ה' ויראת ה' ודבקות ושאר כל המידות 
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הטובות, בבחינת "לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'" 
)עמוס ח, יא(. כשם שיש לאדם רעב גשמי לאוכל וצמא לשתיה, שזהו רעב הנובע 

מהגוף - כך יש לנשמה רעב לאהבה ליראה ולדבקות בו יתברך, אלא שצריך 
לגלות את הנשמה שבקרבנו, ואז המידות הללו תהיינה טבעיות אצלנו!!

העומק של עבודת ה' אינו רק לאהוב את הבורא ולהתיירא ממנו, העומק הוא 
לגלות את הנשמה שזה טבעה.

משל למה הדבר דומה, לפעמים פוגשים אדם ומדברים איתו בלשון הקודש. 
ניכר עליו שהוא מתאמץ בדיבורו, והדיבור לא כל כך ברור.  במהלך השיחה 
הוא מתנצל ואומר: 'זו לא שפת ֵאם שלי, זו שפה שניה'. שפת ֵאם מוטבעת 
באדם, ואילו השפה השניה אצל רוב האנשים, אפילו אלו שמדברים שוטף, אך 
מרגישים עליהם שזו לא שפת אם, וגם אם יצליחו לדבר בה באופן שוטף, אך 
אם ניתן להם להגיה ספר שנכתב בשפה השניה - תהיה זו מלאכה קשה מאד 

עבורם. 

'שפת האם' שלנו לכאורה היא האכילה, השתיה ושאר הצרכים הגשמיים, זה 
מה שאנחנו מכירים. אדם מתבגר וב"ה מגיע להכרה שיש תכלית לחיים, יש 
בורא ויש עבודת ה', והוא רוצה לירא ולאהוב אותו. בשלב זה, האהבה הגשמית 
היא שפת האם שלו, והאהבה הרוחנית תהיה אצלו בבחינת שפה שניה, א"כ 

לכאורה תמיד אהבת ה' תהיה במדרגה שניה רח"ל.

שיגיע  עד  לגמרי,  הגשמיות  האהבות  את  לדכא  צריך  כן  אם  האדם:  יאמר 
לאהבה רוחנית.

זה לא ממש נכון, וניתן דוגמא. לאדם יש אבא ואמא, והוא אוהב אותם. הוא 
מתבגר, נהיה אדם יותר רוחני, האם עליו לעקור את אהבת אביו ואמו מלבו 

ולהתחיל לאהוב את הבורא? חס ושלום! 

את התאוות הגשמיות אדם יכול לעקור וצריך לעקור, כל אחד לפי ערכו, אבל 
ודאי שאיננו  ומתמיד -  לו מאז  ואחיו שהיתה  לעקור את אהבת אביו אמו 
צריך. וכיון שהאהבות הללו קדמו לאהבת הבורא ית', הרי שתמיד הוא יאהב 
ה'  יתברך. לכאורה תמיד תישאר אהבת  יותר מהבורא  ואחיו  את אביו אמו 

אצלו בבחינת שפה שניה? 
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תשובה לדבר: אם באמת היינו באים ללמד את הגוף לאהוב את הבורא ולירא 
- היה זה בבחינת שפה שניה, כי הגוף מבין אהבה אחת ואנחנו באים ללמדו 
אהבה שניה. אבל כמו שביארנו, איננו באים ללמד את הגוף לאהוב ולירא את 
הבורא. באים אנו לגלות את הנשמה שמטבעה אוהבת את הבורא ומתייראת 

ממנו. אצלה זו שפת אם, שפה ראשונה, לא שניה!

לשם מה צריך שאדם יעשה סיגופים, טבילות קרח ותעניות, מה התכלית של 
כל זה? - לבטל את התפיסה של הגוף ולגלות את הנשמה. מה יקרה כשיגלה 

את הנשמה? הוא יגלה טבעיות חדשה!!

הראשונה  שבפעם  פלוני  מאכל  ישנו  מהנמשל.  הוא  שרחוק  אף  משל,  ניתן 
שאדם ראה אותו הוא לא מצא חן בעיניו, ומאז אף פעם לא נגע בו. בשעה 
טובה הוא בא בברית הנישואין, ובסעודה הראשונה שמכינה לו רעייתו הטריה, 
היא מגישה לפניו בדיוק את המאכל הזה. מה יעשה? יאמר שזה לא טעים? 
אי אפשר. הוא מתחיל לאכול, ומגלה שבעצם זה לא כל כך גרוע... אחרי כמה 
לא  היום  עד  למה  לעצמו:  אומר  והוא  טעים,  זה  שאפילו  רואה  הוא  כפות 

אכלתי את זה?...

יש דבר שאדם מנסה לאהוב בכח. הוא שובר את הטבע, ובסוף מצליח לאהוב. 
ויש דבר שאדם מגלה כי אף פעם הוא לא שם לב שהוא טוב, ופתאום כשהוא 

מרגיש אותו הוא אוהב אותו.

זה רק משל, אבל הנמשל הרבה יותר עמוק. בעצם, אנחנו אוהבים את הבורא, 
מתייראים ממנו וחפצים להידבק בו. אבל שאיפה זו קיימת אך ורק בחלקים 
העליונים שלנו. החלקים התחתונים שבאדם שקועים בחומר, רודפים אחרי 

החומר.

כאשר האדם מתנתק מההתעסקות בחומר, לאט לאט הוא מגלה את האור 
הרוחני, את הנשמה האלוקית הטמונה בתוכו, ואז הוא לא צריך לעבוד כדי 
לאהוב את הבורא או כדי להתיירא ממנו. כמו שהגוף אוהב תאוות ומתיירא 
מאש - כך הנשמה אוהבת את הבורא ומתייראת מלעבור על רצונו. עבודתנו 

היא רק לגלות את הנשמה!

ישאל השואל: אם כן, מדוע כתוב בספרים הקדושים שישנה עבודה לאהוב את 
הבורא ולהתיירא ממנו?
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התשובה היא עמוקה מאד. יש לאדם נשמה, אבל כיצד יגלה אותה? ישנם הרבה 
דרכים: האחת - ע"י עמל התורה במסירות נפש. השניה - ע"י מעשים של 
זיכוך הגוף, כטבילות ותעניות שאדם מבטל את גופו ואז נשמתו מתגלה. ודרך 
הרי  כיון שהנשמה  ולהתיירא מהבורא,  לאהוב  ע"י שאדם עמל  היא,  נוספת 
אוהבת ומתייראת מהבורא, אם כן כאשר הוא מגלה אצלו איזו שהיא אהבה 

ואיזו שהיא יראה - מצא מין את מינו וניעור, ואז הנשמה מתגלה.

אבל כשהיא מתגלה, האהבה והיראה אינן נובעות ממה שהוא עמל להתיירא 
ולאהוב בלבד, אלא בעיקר מהנשמה!

אין דברי החסידות ועניני היראה והאהבה וטהרת הלב דברים מוטבעים 
הרוח  בחלק  רק  בנפש,  לא  וגם  הגוף  בחלק  בו  מוטבעים  אינם  הם  באדם. 

ומעלה, ועבודת האדם היא לבחור לגלות אותם!

בגשמיות, כגון שינה ויקיצה, רעב ושובע - אין לנו בחירה לגלותם, הם גלויים 
ממילא. אנחנו יכולים רק לבחור להדחיק אותם, להחליש אותם. לעומת זאת 

ברוחניות - יש לנו עבודה לגלות את הדברים!

משל למה הדבר דומה, ישנו אדם שמחמת מחלה מסויימת אין לו חשק לאכול. 
הגוף איבד איזה שהוא איזון והפסיד את הרצון לאכול. צריך לתת לו תרופות 
שיגרמו לו חשק לאכול. אבל המטרה איננה להעמיד אותו כל חייו על תרופות 
שיגרמו לו תאבון, אלא ע"י שיגרם לו תאבון לאכול, הגוף יחזור לבניינו, ואז 
כבר ירצה לאכול לבד. תרופה נורמלית היא תרופה זמנית, לא תרופה שאדם חי 
איתה עד יום המוות. התרופה רק באה לרפא את המחלה שהאדם חולה בה, 

ומעתה השאיפה שיחיה מכח עצמו.

וירא את בוראו מכח  גילוי הנשמה, ממילא אדם אוהב  כך גם לענייננו: ע"י 
נשמתו, וכל העבודות אינן אלא לגלות את הנשמה.

ְוֹלא ִיָּבְצרּו ַגם ֵּכן ַמְפִסיִדים ָלֶהם ֶׁשַּיְרִחיקּום ִמן ָהָאָדם ְוֹלא 
ַיְחְסרּו ְדָרִכים ֶׁשַּיְרִחיקּו ַמְפִסיֵדיֶהם.

חצי  רק  זו  בתוכנו,  בגילוי  מוטבעות  שאינן  רק  לא   - הפנימיות  המידות 
מהבעיה. הבעיה הנוספת היא, שישנם הרבה מאד מרחיקים לאדם, מרחיקים 
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מבחוץ ומרחיקים מבפנים, כמו שמבואר בספרים שיש יצר הרע בחוץ ויש יצר 
הרע בפנים.

מדוע באמת האדם מטבעו אינו מרגיש את האהבה הנמצאת בנשמתו כלפי 
בוראו? 

ידועים דברי ה'חובות הלבבות' )שער שמיני פרק ג(, שאהבת הבורא ואהבת העולם 
הזה הן כמו שתי צרות זו לזו. כשם שאש ומים אינם שוכנים בכלי אחד - כך 

שתי האהבות הללו אינן יכולות לשכון בכלי אחד. 

אהבת העולם הזה שנמצאת בנו היא חיצונית ופנימית. היא פנימית ומוטבעת 
בנפש כל אדם ואדם שיש לו אהבה לעולם הזה, אבל כמו שהזכרנו קודם, מצא 

מין את מינו וניעור. 

כלומר, חיים אנו בעולם שבו הרוח הוא מועט מאד ביחס לחומר, וכיון שאדם 
נפגש כל הזמן עם חומר, הדבר מעורר בו את האהבה לחומר הנמצאת בו, והרי 
גירויי עולם החומר, מעוררים את היצר הרע הפנימי,  שהיצר הרע החיצוני, 

המשיכה לעוה"ז, ולכך נעלמת נשמת האדם בקרבו.

ַהֶּזה  ָהִעּיּון  ַעל  ְזַמן  ְלהֹוִציא  ִיְצָטֵרְך  ֵאיְך ֹלא  ֵּכן ֵאפֹוא,  ִאם 
ּוְלַקְּיָמם?  ִלְקנֹוָתם  ַהֶּדֶרְך  ְוָלַדַעת  ַהְּדָבִרים  ֲאִמַּתת  ָלַדַעת 

ֵמַאִין ָּתבֹוא ַהָחְכָמה ַהּזֹאת ְּבֵלב ָהָאָדם ִאם ֹלא ְיַבְקֶׁשָּנה?

יולד". בלי  נקנית אלא בעמל, כמו שנאמר: "אדם לעמל  כולה אינה  התורה 
"יגעת ומצאת תאמין". לאחר  יכול לקנות כלום.  עמל, בדרך כלל האדם לא 

שהאדם מתייגע, הוא זוכה.

בדרך כלל, היגיעה צורכת זמן. אם אין זמן - אין אפשרות להתייגע. אם כן, 
קובע רבינו הרמח"ל, כיון שנצרכת יגיעה, בהכרח שצריך האדם להשקיע זמן 
במשך יומו לדעת אמיתת הדברים - ראשית כל להבין את האמת שבהם, לאחר 
הללו  לכל שלושת השלבים  לקיימם.  מכן  ולאחר  לקנותם,  הדרך  לדעת  מכן 

נדרש זמן. 

שכן, מאין תבוא החכמה הזאת בלב האדם אם לא יבקשנה? 
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ָחְכמה  בעצם  היא  הפנימית  ה'  עבודת  עתה,  עד  לבאר  הרבה  שהארכנו  כמו 
גדולה ועמוקה. לא כמו אלו הסוברים בטעות שזהו דבר שטחי. לא ולא! "מאין 
תבוא החכמה" - זו לא רק השגה או קנין, וודאי שזו אינה רק הנהגה, אלא 
טמונה כאן חכמה פנימית גדולה ועמוקה. כשהחכמה מושגת בלב האדם ולבו 
"לעשותם",  לבחינת  מגיע  אזי האדם   - "לבי ראה הרבה חכמה"  נטהר מכח 

לקיים את הדברים בפועל.

כל אחד יודע שקנין כל הש"ס, הכולל כאלפיים ושבע מאות דף, לוקח הרבה 
זמן ]אם לומדים דף ליום, זה לוקח בערך שבע וחצי שנים, ואם לומד בעיון - 
פי כמה וכמה[. וידועים דברי רבינו ישראל מסלנט זצ"ל, שעקירת מידה רעה 

אחת מהאדם - קשה יותר מאשר לדעת את כל הש"ס כולו! 

אלא  כולו,  בש"ס  יותר  יש  שחכמה  הדברים,  את  תופסים  בפשטות  והנה, 
שלשבור מידה זו עבודה יותר קשה.

משל למה הדבר דומה, אומרים לאדם שעליו להעביר את כל מי הים ליבשה 
עתה  גבול.  בלי  שנים  לו  לקחת  שיכולה  מלאכה  זו  קטנה.  אחת  כוסית  ע"י 
נשאל: האם יותר קל לדעת את הש"ס, או יותר קל להעביר את הים בכוסית 
קטנה ליבשה? אבל האם זה קשור לחכמה?! לא צריך להיות חכם כדי לקחת 
כוסית, למלאותה במי ים ולשפוך את תוכנה בחול. זה לא ענין של חכמה, אלא 

ענין של עמל ויגיעה.

כמו כן, דברי ר' ישראל מסלנט שיותר קל לדעת את הש"ס כולו מאשר לשבור 
מידה אחת, לכאורה אינם מתייחסים לחלק החכמה של הש"ס, אלא לקושי, 
לעמול  עליו  כל הש"ס  ידיעת  את  להשיג  יוכל  התורה, שבכדי שאדם  לעמל 
קשה, ולימדנו ר' ישראל מסלנט שיותר קל להתייגע ולדעת את הש"ס כולו 

מאשר לשבור את המידה.

אבל צריך לדעת, שבעומק הוא התכוון לנקודה הרבה יותר פנימית. בעצם, כל 
המידות כולן הן מידות של בורא עולם; "לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת 
שבע  הן  שאלו  וידוע  הממלכה",  ה'  לך  ובארץ  בשמים  כל  כי  וההוד  והנצח 
אינן אלא פרטים,  כל המידות שאנו מכירים  ושאר  המידות היסודיות שיש, 

חלקים של המדות הללו. 

הוא  בעולם  שקיים  מה  וכל  הבנין,  ימי  השבוע,  ימי  שבעת  את  שיש  כמו 



בלבבי משכן אבנהסו

התפרטות מהם - כך גם ישנן רק שבע מדות יסודיות, שבעה שורשים, ושאר 
אבות  של  גדר  זהו  המדות.  של  תולדות  בגדר  הן  מכירים  שאנו  המדות  כל 

ותולדות, כמו במלאכות שבת ובאבות נזיקין.

אם כן, המדות שיש בנו, כגון מדת האהבה, מדת היראה וכו' - הן בעצם חלק 
מחלקי המדות של הבורא עולם כביכול. הקב"ה ברא אדם בצלמו כדמותו והוא 
ברא בו את המדות. המדות שיש לנו הן המדות הגבוליות, אך שורשן מושרש 

באור אין סוף, בבורא יתברך שמו.

מדת  את  לדוגמא  וניקח  המדות,  בעבודת  שקיים  העומק  את  נבין  זה  לפי 
הכעס.

אבל  עליה.  להתגבר  עליו  ומוטל  כעס,  מדת  שישנה  האדם  תופס  בפשטות 
באמת, כשיתבונן היכן נעוץ שורשה של מדה זו, יגלה שמידת הכעס בשורשה 
איננה מדה שלילית, כמו שחז"ל אומרים שגם הקב"ה כועס, וכעסו נמשך רגע 
- "כי רגע באפו חיים ברצונו" )תהלים ל, ו(. כלומר, מדת הכעס היא בעצם מדה 
שורשית שכביכול נמצאת אצל בורא עולם בהגדרה פנימית, ואינה מושגת לאף 

אדם.

כלל יסודי הוא, שאי אפשר לעבוד עם דבר שלא מבינים אותו. אדם לא יכול 
לתקן את הרכב אם אינו מבין כלל במכונאות, ואינו יכול לבנות בנין אם לא 

למד מעודו את מלאכת הבניה. 

עתה נתבונן, אדם הניגש לעבוד על המדות, האם באמת מבין הוא מה הן אותן 
מדות? 

הוא חושב לעצמו: בטח, הרי אני יודע מהו כעס וגם מהי אהבה... דומה הוא 
לילד המביט במטוס ואומר: הנה, אני מבין מה זה מטוס... הוא אולי מבין איך 
נראה מטוס מבחוץ, אבל האם מבין הוא, ולו במעט, את דרך פעולתו, כיצד 
הוא עובד? האם יוכל לתקן מטוס שהתגלה בו קלקול, ולו יהי הקטן ביותר?! 

זוהי בדיוק צורת הסתכלותנו על המדות. אדם טוען בבטחה: ודאי שאני מבין 
את המדות! מה, וכי אינני מכיר את עצמי?! 

התשובה האמיתית היא, שאכן אין אדם שמכיר את עצמו לגמרי, אין כזה דבר! 



סז הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

כל אדם מכיר את עצמו באחוזים כלשהם, ברבדים וברמות מסויימות, ותו לא. 
כמו שישנן רמות שונות בהשגת התורה הקדושה - כך יש לכל אדם השגה 

כלשהי מה הוא, שהרי התורה והאדם נמשלו זה לזה. 

ישנו אדם ששואלים אותו למה עשית מעשה פלוני? והוא עונה תשובה מסויימת. 
וכשמנסים לערער על התשובה שאינה תואמת לחלוטין את המציאות, הוא 
כמעט מוכן להישבע שלא דיבר שקר. התשובה האמיתית היא שבעצם הוא 

משקר את עצמו, לא את אף אחד אחר, וניתן דוגמא פשוטה.

הזכות  על  ומשלם  ההיכל,  פתיחת  או  לתורה  עליה  בבית-כנסת  קונה  אדם 
כולם מבינים שהוא עשה  ומאתים שקלים.  הגדולה שנפלה בחלקו סך אלף 
זאת לשם כבוד, שכולם יראו שתרם סכום נאה לבית הכנסת, אבל אם ישאלו 
אותו, יאמר שעשה זאת לכבוד בורא עולם. הוא לא משקר מישהו אחר, הוא 
משקר את עצמו. הוא לא מכיר את עצמו, ואינו מבין מהי הסיבה שמחמתה 

פעל פעולה זו.

בדרך כלל אדם אינו מודע לחלוטין מדוע הוא עושה את מה שעשה. כשאדם 
מתחתן ושואלים אותו למה התחתנת? הוא עונה: "כדי לעזור לאחרים, לבת 
ולעזור  רווק  להישאר  יכל  הוא  בחיים,  מטרתו  היתה  באמת  זו  אם  זוגי". 
לאנשים. הוא התחתן כי לא רצה להיות לבד, או כי רצה שיעזרו לו, שיעניקו 

לו, שיאהבו אותו וכו'.

לפעמים אב מרביץ לבנו. שואלים אותו למה הרבצת? והוא עונה: כדי לחנך 
אותו. רק הקב"ה יודע האם באמת מעשה זה נעשה כדי לחנך, או שהרביץ לו 

מתוך שלא הצליח לשלוט על עצביו, ובנו רק היה הקרבן.

בדרך כלל האדם אפילו לא חושב בעת שהוא עושה מעשה, אבל גם במקרים 
המועטים שהוא באמת חושב, אבל בלב הוא מרגיש משהו אחר. הוא חושב 
שהכה את בנו לשם חינוך, אבל בלב לפעמים ההכאה נעשית מתוך כעס איום 

ונורא.

שוטר שנותן דו"ח למישהו שעבר כביש לא במעבר חציה, ישאלוהו: מה מטרתך 
במעשה זה, והוא יענה ברצינות: אני רוצה שבמדינה יהיה סדר!... אבל הסיבה 
האמיתית היא כיון שהוא רוצה להרגיש שליטה, ואם הוא יותר מרושע - הוא 

אכזר. פשוט יש לו הרגשה טובה מזה שאנשים סובלים. 



בלבבי משכן אבנהסח

כדי לעקור מידה רעה מהנפש, חייבים קודם ללמוד את המדה! ללמוד היכן 
היא נמצאת אצלי, באיזו צורה היא מתגלה בי, ורק לאחר מכן ישנה עבודה 

לעקור אותה. העקירה היא הפועל-יוצא האחרון של עבודת המדות.

"כולם בחכמה עשית" - נאמר גם על מדות האדם, וכיון שכך, חכמה זו היא 
חכמה אין סופית. חלקה מתגלה לנו. אם אדם נוגע בעבודת המדות ולא לומד 
לא  לאדם שמעולם  נמשל  הרי שהוא  בחכמה עשית" שבמדות,  ה"כולם  את 
פתח חומש, נביא, כתובים, גמרא, ואף לא למד מעודו הלכה, והוא יושב במזרח 

של הבית-כנסת ומחלק הוראות. 

אדם כזה אולי יכול רק לחלק הוראות ולעשות סדר לפי איך שנראה לו בהגיון. 
וחלקם  בית-הכנסת  של  הזה  לצד  מתפלל  מהמתפללים  שחלק  רואה  הוא 
מתפלל לצד השני, הדבר נראה לו לא הגיוני, והוא יעשה סדר, יקבע לאיזה 
כיוון כולם יתפללו, אבל אין זה נובע מכך שהוא יודע לאיזה צד צריך להתפלל. 
"לא  גם בלי איסור  בו,  הוא פשוט מבין בשכלו שבכל תחום שהאדם נמצא 

תתגודדו", צריך שיהיה סדר, ואין זה ראוי שחלק ינהגו כך וחלק כך.

אדם בא לעבוד על מידותיו, מחמת התפיסה הפשוטה שהוא מבין את עצמו. 
אבל באמת הוא לא למד את זה, והרי בשום חלק מחלקי התורה אדם לא היה 
מעיז להורות הלכה למעשה אם לא למד את כל הסוגיות בעיון עד אחרוני 

הפוסקים.

באים לאדם ושואלים אותו שאלה בהלכות עירובין, האם הוא יוכל להורות אם 
מעולם לא פתח את המסכת?! ודאי שהוא יודע שיש מושג של עירובין, ויתכן 
שאף ראה פעם איך העירוב נראה בשכונה, הוא קצת שמע וקצת יודע, אבל 

להורות הלכה למעשה בענייני עירובין?! לא יעלה על דעתו!

גם בהלכות עבודת המדות, עלינו לדעת להבין כי יש לנו נפש מורכבת, נפש 
שצריכים אנו ללמוד אותה לעומק. 

מאין תבוא החכמה בלב האדם אם לא יבקשנה? יש כאן הרבה מאד חכמה!

ידוע בשם המשגיח ר' ירוחם ממיר ]כך קיבל מרבותיו[, שבעצם, הספר 'מסילת 
ישרים' הוא התמצית של כל ספרי הקבלה שחיבר רבינו הרמח"ל.



סט הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

המסילת ישרים הוא ספר עבודה, ואנשים שאינם מעמיקים, כשהם קוראים 
אותו הוא נראה להם פשוט, אולי אפילו פשוט מאד. אבל כבר ידוע ערכו הרם, 
עד כמה העריך אותו רבינו הגר"א, אשר העיד שעד פרק י"א אין בו אפילו מילה 

אחת יתירה! למה? כי כל הספר בנוי על פי חכמת הקבלה הפנימית.

והנה אפשר היה לסבור, שבמקרה רבינו הרמח"ל היה גם מקובל וגם עובד ה', 
ובספרו זה, הוא חיבר את שני הדברים ביחד. 

ודאי שלא! הוא כתב את כל הספר על פי חכמת הקבלה, כי באמת בכדי להיות 
עובד ה' פנימי נדרשת כל אותה חכמה עמוקה. רק כך ניתן לעבוד עם נפש 

האדם ולהגיע לעבודת הבורא האמיתית.

הספר התחבר מכח חכמה עמוקה מאד, כמו שהתבטא רבינו הגר"א ז"ל, שאם 
הרמח"ל היה בחיים, היה הולך אליו רגלי לקבל ממנו תורה. ואת כל החכמה 
הזו גנז רבינו הרמח"ל בספרו מסילת ישרים. איך יתכן, אפוא, שאדם יקרא את 

הדברים בפשטות, ועוד יחשוב שאין זה אלא ספר התעוררות...

כשאדם לומד שולחן-ערוך הלכה למעשה, האם יאמר שזהו ספר שנועד כדי 
להתעורר ממנו? הרי כל אחד מבין שצריך לקיים את הנלמד הלכה למעשה, 
ואם רק מתעורר מהדברים ואינו נוהג בהם הלכה למעשה - העיקר חסר מן 

הספר.

גם הספר 'מסילת ישרים' איננו ספר התעוררות, הוא ספר חכמה שבנוי להסביר 
מה עלינו לעשות הלכה למעשה על פי כללי החכמה, ואם רוצים אנו ללמוד את 

הספר, עלינו להיות מודעים לחכמה העמוקה העומדת בבסיסו.

אם כן, הדבר הראשון שצריך ללמוד - זו החכמה שבמדות, לאחר מכן ללמוד 
את הדרך כיצד לקנותן, ולאחר מכן לקיימן. ה"לקיימן" הוא שלב שלישי.

ְוֵכיָון ֶׁשְּכָבר ִהְתַאֵּמת ֵאֶצל ָּכל ָחָכם ֹצֶרְך ְּתִמימּות ָהֲעבֹוָדה 
ְוחֹוַבת ָטֳהָרָתּה ְוִנְקיֹוָנּה.

כאן 'רץ' רבינו הרמח"ל קדימה, ולוואי ונזכה לקבל שייכות לדברים הללו. 



בלבבי משכן אבנהע

לשונו כאן היא: "וכיון שהתאמת אצל כל חכם", לא "אצל כל אדם", כי אם הוא 
אדם שאין בו חכמה - לעולם לא יבין מה שדּובר עד כאן.

כי, כאמור, ספר זה לא נועד לאותם אלו שאינם חכמים, כי הם לא יבינו את 
הכתוב בו. כמו שאדם שאינו חכם אינו חושב להיות פרופסור גדול לרפואה 
כי מבין שאין לו את הכלים לרכוש לעצמו חכמה זו - כך להבדיל, אדם שאינו 

חכם אינו יכול להבין את דברי הרמח"ל בספרו זה.

ומה יעשה אדם שאינו חכם, יתייאש? חס ושלום! שילמד ויבכה לקב"ה עד 
שיפתח את עיני שכלו, אבל יבין שכל זמן שהקב"ה לא פתח את עיני שכלו, 

הוא פשוט לא מבין מה קורה כאן.

אותו אדם חכם שקרא את הדברים עד עכשיו, התאמת אצלו צורך תמימות 
העבודה וחובת טהרתה ונקיונה. 

מה הכוונה התאמתות אצל האדם?

נשארה  התורה  לכאורה  ח"ו,  עבירה  שעובר  אדם  אמת.  ותורתו  אמת  משה 
אמת לפני העבירה ואחרי העבירה. התורה אמת בכל מצב, גם כאשר אדם אינו 
מקיים אותה, גם כאשר הוא עובר עבירה. תמיד תישאר תורתנו אמת, אלא 
שכאשר התורה מושגת אצל האדם, כאשר הוא נעשה כלי לקבל אמת זו - זוהי 

התאמתות! 

"ואנחנו  בבחינת  הוא  להיות שהאדם  יכול  אבל  אמת",  ותורתו  אמת  "משה 
בדאים". כשאדם זוכה, הרי שלא רק משה אמת ותורתו אמת, אלא גם אצלו 

מאומתת התורה הקדושה.

איך מאמתים את התורה, ולענייננו: איך מאמתים את צורך תמימות העבודה 
וחובת טהרתה ונקיונה? בידים, ברגלים, באוזן? באיזה איבר עושים זאת?

האימות הראשוני מתחיל בבחינת "וידעת היום". אם האדם בשכלו לא אימת 
את הדברים, בדרך כלל אינם מאומתים בשאר איבריו. ראשית אדם צריך לברר 
נוסף:  שלב  מגיע  מכן  לאחר  אמת.  שזו  להכרה  ולהגיע  בשכלו  הדברים  את 

"והשבות אל לבבך", אימות הדברים בלב. אדם מרגיש שזו האמת!



עא הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

דיין שדן, יכול לפעמים להרגיש אם בעלי הדינים שלפניו הם שקרנים או דוברי 
אמת, ואף יש לזה תוקף הלכתי בנסיבות מסויימות. ודאי שבאופן כללי על 
הדיין לברר את הדין על פי שכל, ולשם כך ישנן חקירות ובדיקות, כמבואר 
בגמרא מסכת סנהדרין. זוהי בדיקה שכלית. אבל לפעמים מגיע אדם להעיד, 
ובתוך עדותו לא מצליח הדיין לתפוס אותו משקר, אך משהו בדבריו לא 'מריח' 
אי אפשר  ]ואמנם  זוהי הרגשת הלב.  והגון.  ישר  איננו  טוב, מרגישים שהוא 
לחייב בעל-דין על פי הרגשת הלב, אבל אפשר לפסול ֵעד על פי הרגשת הלב, 

כשהיא באה בתוספת לידיעת המח, ואכמ"ל[.

אם כן, ראשית על האדם לאמת את הדברים במוחו ]שזה בדרך כלל קיים אצל 
כל יהודי מאמין, אלא שנצרכת בזה כמובן העמקה לפנים מהעמקה[, ולאחר 

מכן צריך שהדברים יתאמתו בלבו.

עצמותי  "כל  של  השלישי  השלב  מגיע  אז   - בלבו  מתאמתים  שהם  לאחר 
תאמרנה", כל האיברים כולם מגיעים לאותה התאמתות.

והנה, להגיע להתאמתות של כל האיברים - אי אפשר בשלב הזה, שהרי קודם 
יתכן שכל  כיצד  וא"כ  זך,  לא  עדיין  הוא  והנקיון  את הטהרה  השיג  שהאדם 
איבריו התאמתו עם האמת. אם האמת מאומתת בכל איבריו, שוב אין לו צורך 

לעבוד כלל, הוא כבר האדם השלם. 

ודאי, אם כן, שאין כאן שלימות של התאמתות בכל איברי האדם. זוהי תכלית 
העבודה, ועדיין איננו אוחזים בה. מדובר כאן על התאמתות בשכל ובהרגשה. 
במוחו,  היא   - לאדם  שתהיה  שמוכרחת  הראשונה  ההתאמתות  כן,  אם 
ההתאמתות השניה היא בלבו, ומכאן ואילך מתחילה העבודה למעשה. ואם 

עדיין לא התאמת אצלו בלבו - קודם עליו לעבוד לטהר את לבו.

עתה נשאל: איך מטהר אדם את לבו?

טהרת הלב מגיעה הן ע"י בהירות של "וידעת היום והשבות אל לבבך", שמכח 
הידיעה וריבוי המחשבה וההתבוננות הוא ישיב אל הלב, והן מכח הכלל הידוע 
)החינוך מצוה טז, ולהלן במס"י בלשון אחר( שאחר המעשים נמשכים הלבבות. הוא פועל 

פעולות, ומהן נמשכת טהרת הלב. אבל מוכרחים לפעול משני הכיוונים - גם 
ע"י ההתבוננות וגם ע"י המעשים. זה בלא זה אי אפשר.



בלבבי משכן אבנהעב

משל למה הדבר דומה, ישנה עגלה כבדה מלאה בסחורה, וכדי שתנוע - נצרך 
כח של שני סוסים חזקים. סוס אחד לא יצליח להזיזה ממקומה.

שני  'סוסים',  שני  בכללות  לנו  נתן  והקב"ה  היא,  קשה  עבודה  הלב  עבודת 
כוחות, שעל ידם נזכה להסיר את ערלת הלב: הדעת והמעשים. שימוש בכח 
אחד לא יספיק. אם באמת אדם רוצה לטהר את הלב, עליו לפעול הן בכח 
ההתבוננות והן במעשים. אם לפני כל מעשה האדם יתבונן, וגם זולת המעשים 

הוא יתבונן - אז מטהר הוא את לבו משני הקצוות ויש תקוה לעבודתו.

תמימות  צורך  מלבו,  בחלק  ולפחות  בשכלו,  התאמת  חכם  כל  אצל  כן,  אם 
העבודה וחובת טהרתה ונקיונה.

תמימות העבודה, הכוונה שהעבודה תיעשה עם דעה נכונה ועם תפיסה נכונה 
של הלב. תמים מלשון שלם. כאשר האדם פועל פעולה עם לב טהור ועם מח 
ישר - זוהי פעולה תמימה. כאשר האדם פועל פעולה עם מח בלי לב, או שהוא 

פועל עם לב טהור אבל חסרה לו הדעה הנכונה - חסר בפנימיות העבודה.

וחובת טהרתה ונקיונה. מהי הטהרה ומהו הנקיון? שלא יקח אתרוג מלוכלך, 
או שהציצית תהיה נקיה?!... ודאי שלא! אם כן, מה הם הטהרה ונקיון?

אחת מהמדות זו מדת הנקיון ואחת מהמדות זו מדת הטהרה, ויבוארו אי"ה 
להלן במקומן.

ִנְמֶאֶסת  ֶאָּלא  ְּכָלל,  ַוַּדאי  ִנְרֵצית  ֵאיָנּה  ֵאֶּלה  ֶׁשּזּוַלת 
ּוְמתֶֹעֶבת. 

אדם  כמו  הוא  הרי   - ונקיונה  טהרתה  העבודה,  תמימות  לו  שחסרה  אדם 
ולא  כלום.  ומגלה שאין שם  שהביא למלך מתנה, המלך פותח את העטיפה 
רק שאין שם כלום, אלא היא נמאסת ומתועבת. הוא לקח את הצלחות עם 
השאריות של עצמות העוף והתפו"א, והביאם מתנה למלך. זוהי מתנה נמאסת 

ומתועבת!

למה?



עג הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

"ִּכי ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ה' ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחָׁשבֹות הּוא ֵמִבין" )דברי 
הימים א כח, ט(.

הקב"ה דורש לב ודורש מחשבה. "כי כל לבבות דורש ה'" - זו עבודת הלב, "וכל 
יצר מחשבות הוא מבין" - זו עבודת המחשבה השכלית. כי כאמור, העבודה 

התמימה היא חיבור של מחשבה והרגשה, של מח ולב. 

יכול אדם לעבוד את בוראו כל ימי חייו, אך כשיגיע לבית דין של מעלה יראה 
שעליו אמר הכתוב "ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל" )ישעיה מג, כב(. 

כוונת הדברים: ביקשתי ממך א', הבאת ב'. לא זה מה שביקשתי!

אדם עושה מעשים כל ימי חייו. תפילה, מצוות, מעשים טובים ושאר כל מילי 
דמיטב, והוא בטוח שמגיע לו על כך שכר מרובה, גן עדן.

מה האמת? 

הקב"ה דורש מאיתנו מעשים שיש בהם לב, שיש בהם מח. בלעדי שני חלקים 
אלו - אין כמעט ערך למעשים! 

נצייר לעצמנו: אמא מבקשת מבנה הקטן שיביא לה בבקשה מים לשתות. הילד 
מביא לה כוס בלי מים ומסביר: הרי ביקשת מים, ואי אפשר להביא מים בלי 
כוס. אומרת לו אמו: נכון, אבל ביקשתי מים עם כוס ולא כוס בלי מים. עם 

כוס בלי מים אין לי מה לעשות!

הקב"ה מבקש מאיתנו מעשים שיש בתוכם מחשבה טהורה ולב טהור. המחשבה 
הטהורה והלב הטהור הם בחינת המים, והמעשים הם בבחינת כלי. 

את  בעצם  מחטיא   - מעשים  לעשות  בלי  לבו  את  לטהר  מנסה  שרק  אדם 
המטרה. משל למה הדבר דומה, אדם עובר ברחוב ורואה יהודי שנפצע קשה 
בתאונת דרכים וח"ו נוטה למות. הוא נעמד חצי שעה ומתכוון לקיים מצות 
הצלת נפשות. עד שהוא גמר לכוון דעתו, החברה קדישא כבר הספיקו לפנות 

אותו, הוא מת...

כי כוונה לבד איננה מספיקה, אבל גם מעשים לבד אינם העיקר. העיקר הוא: 
מעשים עם כוונה טהורה, עם לב טהור!



בלבבי משכן אבנהעד

לעצמנו אדם העמל  נצייר  לב,  וללא  ללא מח  נראית עשיה  כיצד  להבין  כדי 
לחנות  ניגש  הוא  משכורתו,  את  קיבל  סוף  כשסוף  החודש  ובסוף  לפרנסתו, 
לקנות את הנדרש לביתו. והנה במקום לקנות מצרכי מזון, הוא חוזר הביתה 
עם סטים חדשים של כלים, חלביים ובשריים, לשבת וליום חול, לחג ולחול 
המועד, לכל תאריך הוא קנה כלים, אבל אין בבית אפילו פירור לחם להכניס 

בתוכם. את כל כספו הוא השקיע בקניית כלים חדשים לבית.

גדול, אבל צריך  כלי טוב, הוא דבר  יפה,  ודאי שכלי  הגיון!  זהו מעשה חסר 
שיהיה מה לאכול בתוכו. אם אין מה לאכול, אין צורך בכלים.

הנמשל ]על אף שאינו דומה לגמרי למשל[: אדם שפועל מעשים ללא לב וללא 
מח, יש לו הרבה מאד 'כלים', אבל חסר לו את התוכן, אין מה לאכול. אדם 
שאין לו אוכל ויש לו כלים - בסופו של דבר הוא מת! הוא עושה מצוות, אבל 

אין שם נשמה, אין שם חיות, וזו בחינה של גוסס!

ר' פנחס מקוריץ התבטא, שכאשר הבעש"ט הקדוש הגיע לעולם, העולם היה 
בבחינה של גוסס. מה הכוונה?

קיום, אבל היתה חסרה  ב"ה הרבה מאד עשיה, הרבה  בזמן הבעש"ט היתה 
חיּות פנימית. את נקודה זו מרחיב רבינו הרמח"ל לבאר בספרו זה: מחד מדת 
הזהירות, כמו שנראה להלן, שאדם מחוייב לקיים בפועל, להיזהר שלא לעבור 
עליו  מכן  ולאחר  הכלים.  בנין  זהו  ערוך.  בשולחן  קטן  סעיף  על  אפילו  ח"ו 
בפועל,  הקיום  שהם  כלים  לקנות  טהרה.  ועוד  עוד  המעשים  בתוך  להכניס 

ובתוכם להכניס את האור, את הלב טהור, את המחשבה הישרה והטהורה.

ְלנּו ִמן ָהִעּיּון ַהֶּזה. ַמה ַּנֲעֶנה ְּביֹום ּתֹוֵכָחה ִאם ִהְתַרּׁשַ

הרמח"ל חוזר ומדגיש כל הזמן את אותה נקודה: "מה נענה... אם התרשלנו 
מן העיון הזה", לא אם התרשלנו מתיקון המידות, לא אם התרשלנו מהטהרה, 
אלא מן העיון! אדם שנמצא במקום שישנם חולים ואינו מרפא אותם - אין 
עליו טענה, כי הוא לא רופא. הטענה היא: למה מראש לא למדת רפואה כדי 

שעכשיו תוכל לרפאות.



עה הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

כשאדם יבוא לבית דין של מעלה, אי אפשר יהיה לטעון כלפיו: למה לא תיקנת 
את המידות. הוא יענה: כי לא למדתי אותן בעיון, וכיון שכך אינני יכול לתקן. 
הטענה תהיה: למה לא עיינת!! מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון 

הזה, לא מהקיום. אם אין עיון ממילא אין קיום, והתביעה מתחילה מהעיון.

זוהי הנקודה המודגשת שוב ושוב בדברי הרמח"ל: יש כאן עיון, ומכח העיון 
צריך להוליד את העשיה.

ְוִהַּנְחנּו ָדָבר ֶׁשהּוא ָּכל ָּכְך ֻמָּטל ָעֵלינּו, ֶׁשהּוא ִעַּקר ָמה ה' 
ֱאֹלֵקינּו ׁשֹוֵאל ֵמִעָּמנּו.

זו עבודת האדם - לעיין בכל חלקי התורה. אדם שאינו מעיין כלל, גם לא 
בשאר חלקי התורה, יש עליו תביעה מדוע באמת לא עיין, אבל אדם שמעיין 
בחלקים אחרים מהתורה הקדושה, התביעה עליו הולכת וגוברת: יש לך כח 

עיוני, למה הפנית אותו רק לצד אחד.

למשל: אדם במשך כל ימי חייו לומד רק מסכת סוכה. מגיע פסח, ורח"ל הוא 
אוכל חמץ. למה? כי לא למד הלכות פסח. והנה יטען יהודי זה: אנוס רחמנא 

פטריה, לא למדתי ולכן לא ידעתי! 

מה התביעה עליו? - נכון, אבל למה כל השנה אתה לומד רק מסכת סוכה? 
תלמד גם מסכת פסחים, ואז תדע שבפסח אוכלים מצות ולא חמץ.

אדם שמשקיע את כל חייו בעיון בענין אחד - יש עליו סוג של תביעה. הקב"ה 
נתן לך מח, נתן לך כח ללמוד, מדוע הנך משקיע את כל כח העיון רק בנקודה 

אחת בלבד? מדוע לא פינית חלק מזמן העיון לעיין גם בסוגיות הללו?!

ֲהִיָּתֵכן ֶׁשִּייַגע ְוַיֲעמֹל ִׂשְכֵלנּו ַּבֲחִקירֹות ֲאֶׁשר ֹלא ִנְתַחַּיְבנּו 
ְוִדיִנים  ֵמֶהם,  ְּפִרי  ׁשּום  ָלנּו  ֵיֵצא  ֹלא  ֲאֶׁשר  ְּבִפְלּפּוִלים  ָּבם, 
חֹוָבה  ְלבֹוְרֵאנּו  ָאנּו  ַחָּיִבים  ּׁשֶ ּוַמה  ָלנּו.  ַׁשָּיִכים  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר 

ַרָּבה, ַנַעְזֵבהּו ַלֶהְרֵּגל ְוַנִּניֵחהּו ְלִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה?



בלבבי משכן אבנהעו

חקירות אשר לא נתחייבנו בם, כלומר: ישנן לפעמים חקירות שאינן נוגעות 
הלכה למעשה. דוגמא לכך הם דברי הגמרא בסנהדרין )עא ע"א(: "בן סורר ומורה 
לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב - דרוש וקבל שכר". אם כן, כאשר יש 
לפני האדם ספק בהלכות בשר וחלב, וגם ספק בהלכות בן סורר ומורה - איזו 

סוגיא עליו להקדים ללמוד?

ההלכה היא, ששלושים יום קודם החג שואלים ודורשים בהלכות החג, ומובא 
בראשונים שיש בזה נפקא מינה לדינא, שאם שני תלמידים שואלים את הרב 
שאלה הלכה למעשה, אחד שואל בהלכות החג ואחד שואל בכל התורה כולה 
- יש להקדים את השואל שאלה הקשורה לחג. ק"ו כשעומד לפני האדם ספק 
למעשה, והוא הולך לעסוק בהלכות בן סורר ומורה שלא היה ולא יהיה, רק 

דרוש וקבל שכר - שבודאי שוגה הוא.

ודאי שהקב"ה רוצה שאדם ילמד גם את פרשת בן סורר ומורה כדי שידרוש ויקבל 
שכר, אבל דבר ראשון על האדם ללמוד את מה שנוגע לו הלכה למעשה.

לנו כח לחקור, לעיין. דבר ראשון שהוא  ונתן  נתן לנו שכל,  כן, הקב"ה  אם 
לו  שיש  אדם  למעשה.  קרובים  היותר  בדברים  תעיינו  הוא:  מאיתנו  מבקש 
כח עיון והוא משקיע אותו רק בסדר קדשים, כיון שלדאבוננו אין לנו כיום 
בית המקדש, אף שמצפים אנו שבכל יום ובכל עת יבוא משיח צדקנו ויבנה 
בית המקדש, אין זה נחשב שהוא מעיין בדברים היותר קרובים למעשה, כיון 

שראשית כל עלינו לדעת מה לעשות עוד לפני שהוא בא.

בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם. "פרי" הוא לשון תולדה, הלכה 
למעשה. אדם לומד איזו שהיא שיטת ראשונים שאיננה להלכתא ומפלפל בה. 
ודאי שקוב"ה חדי בפלפולא דאורייתא, ואדם שלא יעיין בתורה הקדושה לא 
יוכל להתעלות גם בעבודת ה', כמו שאמרו חז"ל "ולא עם הארץ חסיד" )אבות ב, 
ה(. מי שינסה לעיין רק בענייני העבודה ולא יעיין בתורה הקדושה - אין אפילו 

צל של ספק שלא יצליח, אין כזו דרך!!

ברור אם כן, שאין כוונת הרמח"ל כאן ח"ו לשלול את עיון התורה הקדושה. הוא 
בא רק לטעון טענה מדוע את כל כח העיון אנו משקיעים במקום אחד. עלינו 
ולחלק אותו. להמשיך להשקיע בתורה הקדושה,  עיוני  לקחת את אותו כח 

אבל להשקיע גם בהבנת נפש האדם ובחובתו בעולמו.
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ודינים אשר אינם שייכים לנו. כגון ישראל שאינו מזרע המלוכה וגם לא משבט 
לוי, והוא לומד דיני כהן ומלך. על אף שיש בדינים אלו נפקא מינה למעשה, 
אבל לו עצמו אין שייכות להם. קודם על האדם ללמוד דינים הנוגעים אליו.

והמח  הלב  טהרת  היינו  רבה,  חובה  לבוראנו  אנו  שחייבים  מה  את  ואילו 
נעזבהו להרגל ונניחהו למצות אנשים   - הזה  ביניהם, את העיון  והאיחוד 

מלומדה?!

אדם שאינו לומד הלכה, הרי הוא מניח את הדברים למצות אנשים מלומדה, וכך 
גם מקיימם. מחוסר ידיעה הוא עלול לעקור אפילו דינים מעשיים, כגון שהיה 
נוהג בכל שנה להניח נר חנוכה בחלון ביתו. בשעה טובה התרבו הנפשות, הוא 
מכר את דירתו, קנה דירה אחרת וגם שם הוא מניח את החנוכיה בחלון ביתו. 
הוא רק לא ָׂשם לבו לכך שהדירה הקודמת היתה בקומה רביעית, ועכשיו הוא 

גר בקומת כניסה, יש לו בית פרטי, ובאמת עליו להניחה בכניסה לביתו.

'מלומדה', הוא עלול לעקור אפילו  כאשר אדם מקיים את המצוות בבחינת 
דינים למעשה, מחמת שהוא ממשיך לעשות מה שעשה שנה שעברה, בשעה 
שהמקרים השתנו וא"כ גם הדין השתנה. אדם שחי מלומדה, מה שאבותיו עשו 
זו מעלה, אך לפעמים יש בזה חסרון. אבותיו עשו  הוא גם עושה, לפעמים 
זאת במקרה מסויים, ולפניו הזדמן מקרה אחר. יש אנשים שממשיכים לשמור 
יו"ט שני כי כך נהגו אבותיהם. אבותיהם היו גרים בחו"ל, ואליהם זה לא נוגע 

כלל למעשה.

אדם אינו יכול להמשיך לעשות כל דבר כי אבותיו עשו. אחרי זה אם באים 
ואומרים לו שלא צריך להמשיך את מסורת האבות, הוא צועק שקמו דור חדש 
שעוקר מנהגי אבות. זה נקרא בלשון חכמים: מנהגי שטות שאין להם תוקף לדינא. 

יש מנהגים שנאמר עליהם "מנהג ישראל תורה הוא", יש מנהגים שהם של 
שטות ואין להם תוקף לדינא, ויש מנהגים שהם עוד יותר גרועים משטות. הם 
פשוט נגד הדין! הם נוצרו ע"י אדם מסוים שעשה מעשה מחמת נתונים שהיו 

אז, ואנשים העתיקוהו לאורך כל הדורות.

משל למה הדבר דומה, עם-הארץ ביקר אצל חבירו ביום חמישי של חנוכה 
וראה שהוא מדליק חמש נרות, ולמחרת הוא נוהג כמוהו וממשיך להדליק את 

אותו מספר נרות...
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אי אפשר להמשיך כל דבר. אדם שמבין מהי נקודת השורש, מבין אם שייך 
להמשיך כך או לא. אם שייך להמשיך - הרי שמחוייבים להמשיך, כמו שנאמר: 
"ואל תטוש תורת אמך" ]משלי א, ח[, אבל לא כל דבר שנהגו אבותינו יכולים 

גם אנו לנהוג.

אם אדם מתנהג מלומדה, הוא בעצם יכול לעקור אפילו את הדין מכח מנהגים 
שהוא ממשיך לעשות אותם. הוא אף פעם אינו פוסק ולא חדל מהם.

כמו כן לענייני עבודת הנפש, אם אדם מתנהג מנהג מלומדה - אין אפילו סיכוי 
קלוש שיוכל לצמוח. חייבים ללמוד בעיון את הדרך איך לקנות, ורק אחרי כן 

לעשות מעשים בפועל.

ִאם ֹלא ִנְסַּתַּכְלנּו ְוֹלא ִעַּיּנּו ַמה ִהיא ַהִּיְרָאה ָהֲאִמִּתית, ּוָמה 
ָהעֹוָלִמי  ַהֶהֶבל  ִמן  ִנָּמֵלט  ְוֵאיְך  אֹוָתּה,  ִנְקֶנה  ֵאיְך  ֲעָנֶפיָה, 
ַכח ְוֵתֵלְך ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּיַדְענּו  ַהְמַׁשֵּכַח אֹוָתּה ִמִּלֵּבנּו? ֲהֹלא ִתּׁשָ

חֹוָבָתּה!

ראשית כל צריך האדם להסתכל ולעיין, להבין מהי היראה האמיתית ומה 
הם ענפיה, כי בלאו הכי עלול הוא לטעות בהבנת היראה האמיתית.

שזו  מתרגל  והוא  העונש,  יראת  על  הקדושים  בספרים  לומד  אדם  לדוגמא: 
היראה היחידה שישנה. יום אחד, באיזו שעת התרוממות המוחין, הוא מרגיש 
את מציאות ה' בלבו והדר גאונו, ומרגיש משם יראה. הוא מנסה לחשוב האם 
זו היראה הרצויה, ומגיע למסקנה שלא! הוא הרי למד שהיראה הרצויה היא 

יראת העונש. הוא מסיח דעתו מהענין, וחוזר להתיירא רק מהעונש.

זוהי טעות הנובעת מכך שלא עיין בדברים כראוי. בודאי שאדם צריך לעלות 
ממדרגה למדרגה, להתחיל מיראת העונש ולהמשיך הלאה, אבל אם היתה לו 

הרגשה יותר פנימית לרגע - חלילה לו מלעוקרה! 

יעיין אדם מהי היראה האמיתית, יתכן שירגיש את היראה  נמצא, שאם לא 
האמיתית, אבל כיון שלא עיין מהי, הוא עלול לפסוח עליה.
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ערך,  בעל  מסויים  חפץ  לקנות  לאדם  מציעים  היו  אם  הזה,  בעולם  אפילו 
אלא שהוא אינו מכיר בערכו ובתועלת הטמונה בו - הוא לא היה קונה, ובכך 

הפסיד. הוא לא מבין שזה באמת מה שהוא צריך. 

לדוגמא: אדם מחפש לקנות רהיט מסוים. הוא מסתובב בכמה חנויות, ובאחת 
החנויות מציעים לו באמת את הרהיט הכי טוב, אך הוא לא קונה אותו כי אינו 
מבין ברהיטים. הרהיט לא נראה לו אז הוא לא קונה. אבל כל הסיבה שהוא לא 

נראה לו, נובעת מכך שאינו מבין ברהיטים, הוא לא נגר.

כך להבדיל ביראה. האם האדם מבין מהי יראה? התשובה המוחלטת היא: לא! 
בכדי להבין, אדם מוכרח ללמוד. הוא יכול לעבור על חלקי היראה הנכונים 

ולדלג עליהם, לא להבין את עומקם.

מהבורא  להתיירא  שצריך  בספרים  קראו  אנשים  הפוכים:  מקרים  גם  ישנם 
יתברך, אבל אינם מתייראים כלל מפני העונש. אם עולה יראת העונש בלבם 
- מיד הם מסיחים דעתם ממנה. גם זו הנהגה לא נכונה. ישנה יראה תתאה 

]-במדרגה נמוכה יותר[, שגם אותה צריך האדם לקנות.

אדם צריך ללמוד מהי היראה האמיתית על כל חלקיה, לדעת היכן הוא אוחז, 
ולדעת גם שישנם לפעמים רגעי התעלות בהם אדם מתרומם למעלה.

ומה ענפיה. היראה היא שורש, אבל יש לה ענפים, ומהענפים אדם יכול להגיע 
לגזע. כמו במשל הגשמי, אם אדם רוצה שיהיה לו גזע של עץ, הוא לוקח יחור, 
יכול אדם להצמיח  יוצא עץ גמור. כלומר, מהענף  זורע באדמה, וממנו  ענף, 

שורש.

כך בנמשל, מענפי היראה יכול אדם להגיע לעצם היראה. אבל אם אינו יודע 
מה הם הענפים, הרי שלא יגיע מהם ליראה. אם כן, באי ידיעת הענפים הוא 

מונע מעצמו מלהגיע לשורש, ליראה עצמה.

ואיך נימלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מלבנו? הלא תישכח ותלך 
אע"פ שידענו חובתה!

את  מכיר  היראה,  מהי  יודע  כבר  אדם  לפעמים  נוספת:  נקודה  כתובה  כאן 
שורשיה ואת ענפיה, אבל ההכרה נמצאת במוחו בלבד, ואילו בלבו, אם לא 
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עמל להשיג זאת, לא רק שהדברים ישכחו מהלב, אלא בסופו של דבר ישכחו 
גם מהמח, כי "מילתא דלא רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה".

ישנם דברים הקנויים בלב האדם. אדם מטבעו מפחד מאש, הוא לא צריך לזכור 
זאת, כי הפחד טמון אצלו עמוק בלב, ממילא המח זוכר. אבל אם בלב זה לא 

נמצא - בסוף ישכח זאת גם ממוחו, וא"כ בודאי לא יקנה זאת.

אם כן, אדם שיודע את כל חלקי היראה, הוא השקיע חצי שנה ללמוד את כל 
המושגים, האם די בכך? התשובה הברורה היא: לא! בודאי שהוא עשה את 
השלב הראשון והחשוב, אבל עכשיו הוא חייב לעבוד להעתיק את ידיעת המח 

לידיעת הלב. מדוע?

כי איך נימלט מן ההבל העולמי המשכח אותה מלבנו. הלב שיש לנו הוא 
לב חומרי, מלא דם. "כי הדם הוא הנפש", הכל חומריות. בתוכו שוכנים חלקי 
הנשמה, בעיקר הרוח שבאדם שהיא הרוחניות. אם אדם מעורר את הלב, הרי 
הוא מעורר את הרוח האלוקית הטמונה בקרבו ועל ידי זה הוא יכול לעבוד את 
בוראו, אבל אם הוא לא מתמיד לעורר את הידיעה שבלב, הלב מטבעו הוא לב 

אבן, לב חומרי.

כמו שכותב רבינו הרמב"ם שאדם נמשך בדעותיו אחרי אנשי מקומו - כך גם 
הלב נמשך אחרי מה שהוא חש. האדם ההולך ברחוב שכולו חומר וגשמיות, 
אם אינו מספיק חזק בדעתו - מצא מין את מינו וניעור; הלב החומרי נמשך 
הרוח  את  ומשכיחה  החומריות  את  מגבירה  בעצם  זו  משיכה  החומר.  אחרי 

האלוקית, את עבודת הנשמה, את היראה, את האהבה ושאר חלקי העבודה.

נמצאים אנו, אפוא, במלחמה: מצד אחד עולם החומר מושך את הלב החוצה, 
וממילא המח נמשך בעקבותיו, ומאידך יש לנו עבודה להגיע לנקודה הפנימית. 
לכן צריכים אנו ללמוד את האמת כשלב ראשון, ואחרי כן את הדרך לקנותה.

ָהַאֲהָבה ַגם ֵּכן, ִאם ֹלא ִנְׁשַּתֵּדל ִלְקֹּבַע אֹוָתּה ִּבְלָבֵבנּו ְבֹכַח ָּכל 
ָהֶאְמָצִעים ַהַּמִּגיִעים אֹוָתנּו ָלֶזה - ֵאיְך ִּתָּמֵצא ָבנּו?

בתוך האדם ישנה נשמה אלוקית, על כל חלקיה: נפש בכבד, רוח בלב ונשמה 
במח. הנשמה מצד עצמה אין בה מדות רעות, רק מדות טובות; "אלוקי, נשמה 
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שבגוף  היסודות  מארבעת  מגיעות  הרעות  המדות  היא".  טהורה  בי  שנתת 
החומרי.

אם כן, האדם אינו צריך לקנות את מדת האהבה - אהבת ה', אהבת התורה 
ואהבת ישראל. כבר יש לו אותה, היא נמצאת בנשמה!

אלא, שמשעה שנכנסה נשמת האדם לתוך גופו, היא מסתתרת, מולבשת בתוך 
הגוף. קודם רדתה לעולם הזה, בהיותה בגן עדן, הנשמה גלויה, אין לה לבושים, 
אין מסכים שיסתירו אותה. כשיורדת הנשמה לעולם הזה, היא מתלבשת בתוך 
הגוף וכביכול נעלמת, ואז המדות הטובות של הנשמה, ברוב המקרים לא כל 

כך מתגלות.

אם כן, עיקר עבודת האדם היא להפשיט את לבוש הגוף ולגלות את הנשמה 
הטמונה בתוכו, ומעט מזעיר לקנות אהבה מבחוץ פנימה. 

אם לא נשתדל לקבוע אותה ]-את האהבה[ בלבנו, כלומר לגלות את האהבה 
שבנשמה שתתגלה בתוך האדם, אם לא נעשה זאת - איך תימצא בנו!

ֵמַאִין ָיבֹוא ַהְּדֵבקּות ְוַהִהְתַלֲהטּות ְּבַנְפׁשֹוֵתינּו ִעּמֹו ִיְתָּבַרְך 
ֲאֶׁשר  רֹוְממּותֹו  ְוֶאל  ְּגֻדָּלתֹו  ֶאל  ִנְׁשֶעה  ֹלא  ִאם  ּתֹוָרתֹו,  ְוִעם 

יֹוִליד ְּבִלֵּבנּו ַהְּדֵבקּות ַהֶּזה?

כי יש חילוק בין דבקות להתלהטות. לפעמים אנשים  ראשית עלינו לדעת, 
נוטים לערב את המושג דבקות והתלהטות. רואים אדם עושה דבר בהתלהטות, 
איננה  דבקות  דבקות.  מתוך  דבר  עושה  הוא  איך  פלוני  את  ראו  ומגדירים: 

התלהטות, והתלהטות איננה דבקות! 

מהי התלהטות? אדם להוט להשיג משהו. אם הוא כבר דבק בו הוא לא להוט 
אחריו, הוא כבר נמצא אצלו.

בקרבו  נמצא  עצמו  כי  עצמו,  אחר  להוט  אינו  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
תמיד. הוא להוט אחר מה שחוצה לו, בחינת "מים גנובים ימתקו", תמיד האדם 
רוצה דבר שאיננו שלו. את עצמו יש לו כבר, ולכך הוא לא מרגיש בזה עונג, 

הוא מחפש תמיד דברים מבחוץ.
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ההתלהטות היא, אפוא, למצוא השלמה מבחוץ. ומהי הדבקות?

דבקות היא כבר כאשר האדם דבק בדבר. "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו 
ודבק באשתו והיו לבשר אחד" )בראשית ב, כד(. בשעה ששנים דבקים הם נעשים 
אחד, וא"כ כשם שאינו מתלהט מדבר הנמצא בעצם הויית עצמו, כך גם אינו 

מתלהט מדבר שהוא דבק בו לגמרי.

אם כן אלו הן שתי עבודות שונות: עבודה אחת להגיע להתלהטות, ועבודה 
נוספת להגיע לדבקות.

כאמור, הן הדבקות והן ההתלהטות נמצאים כבר בתוך האדם. 

והנה, לנשמה יש בכללות חמשה חלקים: נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. החיה 
זו  האדם.  בתוך  הם  והנשמה  הרוח  והנפש  לאדם,  מחוץ  נמצאים  והיחידה 

ההגדרה בכללות.

גם  וכך  שבבריאה,  התנועה  כח  היא  הרוח  הרוח.  לחלק  שייכת  ההתלהטות 
הרוח שבנפש היא כח התנועה של ההתלהטות. 

התלהטות עניינה תנועה מהירה. כמו ריצה גופנית שאדם רץ מהר, כך ישנה 
גופא  הוא   - ריצה  מלשון  בנפש,  הרצון  התלהטות.  שמולידה  בנפש  ריצה 
ההתלהטות. יש רצון שקט והוא איננו בגדר התלהטות, ויש רצון בוער שהוא 

בגדר התלהטות בתוך האדם.

הדבקות נמצאת כבר בבחינת הנשמה שבאדם. הנשמה, "אלוקי נשמה שנתת בי 
טהורה היא", היא אינה יכולה שלא להיות דבוקה בבורא עולם!

אפילו אם ח"ו האדם חטא בגלדים החיצוניים שלו, אבל את החלק האלוקי 
העמוק שבקרבו, חלק האלוק ממעל - אי אפשר להפרידו משרשו. לכן, "ישראל 
אע"פ שחטא ישראל הוא", הוא לא יכול להתנתק בעצם מהבורא עולם. יתכן 
שהרבדים החיצוניים שלו אינם מגלים את הקשר הזה, אבל בעומק נשמתו 

הוא קשור.

אחד  ולכל  עולם,  בבורא  להידבק  התלהטות  יש  מאיתנו  אחד  לכל  כן,  אם 
מאיתנו ישנה דבקות. ההתלהטות והדבקות נמצאים בחלקי הנשמה, ועבודתנו 

להפשיט את כוחות הגוף ולגלות את ההתלהטות והדבקות.
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איך מגלים זאת? 

אם לא נשעה אל גדולתו ואל רוממותו אשר יוליד בלבנו  אומר הרמח"ל: 
הדבקות הזה. "לא נשעה" לשון פניה, כלומר אם לא נפנה, אם לא נייחד את 
כח הנפש "אל גדולתו ואל רוממותו", לא נוכל להגיע להתלהטות אחר בורא 

עולם ולדבקות בו יתברך. 

השעייה אל גדולתו ואל רוממותו של הבורא יתברך, אלו הן שתי הבחנות. 
ישנה עבודה להתבונן בגדלות הבורא, וישנה עבודה להתבונן ברוממותו.

מהו החילוק בין גדלות לרוממות?

המושג גדלות הוא מושג עצמי, וניתן דוגמא: ישנה מציאות של ים. הים הוא 
"גדול ורחב ידים", הוא נקרא "גדול". מדוע? בודאי שזו גם הגדרה יחסית לדבר 
שנקרא קטן. אבל עצם המושג גדול הוא יכול להיות גדול בעצם. דבר שאין לו 

גבול, הוא בעצם דבר גדול.

רוממות היא רק ביחס לכך שיש שפל. אם אין שפל, לא שייך רוממות. רוממות 
עניינה רק ביחס לשפלות. 

האין סוף כביכול הוא דבר גדול, אין לו גבול וזו גדלותו, אבל להגדיר שהוא רם, 
זה רק ביחס לכך שישנם שפלים. הגדול בבריאה הוא גדול ביחס לקטן, אבל 
גדול בעצם, שזה הבורא יתברך, הוא גדול גם לפני שהיו נבראים. אם אין לו 

גבול - זוהי גדלותו. אבל רוממותו - זהו ביחס לכך שיש שפלים.

שתי  כאן  ישנם  עולם,  בבורא  ודבקות  להתלהטות  להגיע  מדברים  כשאנחנו 
התבוננויות: ישנה התבוננות על גדלות הבורא, וישנה התבוננות על רוממות 

הבורא, ונתחיל מעבודת הרוממות.

הרוממות היא ביחס לכך שהאדם מתבונן כמה ה' רם ביחס לשפלות שלי. זו 
ההתבוננות המובאת בספה"ק שאדם צריך להתבונן, בשפלות עצמו וברוממות 

הבורא. ביחס לשפלות של האני, כמה הבורא רם.

כאשר האדם מתבונן בזה, יש בזה שני חלקים. הוא מעורר את הגילוי של הבורא 
שבקרבו בשני קצוות: הוא מעורר את הגילוי של הבורא בקרבו מעצם ההתבוננות 
האני. התמעטות  מכח  בקרבו  הבורא  את  מגלה  והוא  הבורא,  של  ברוממות 
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משל למה הדבר דומה, ישנו חפץ, ובכדי להסתיר אותו שמו מסך. כשאנחנו 
רוצים לראות את החפץ, ישנן שתי אפשרויות: או להגדיל את החפץ וממילא 
את  וכשהגדלנו  מסויים,  הוא  המסך  של  הגודל  כי  אותו,  יסתיר  לא  המסך 
החפץ, המסך כבר לא מסתיר אותו. או מאידך שנקטין את גודל המסך. שתי 

האפשרויות יגרמו לכך שהמסך לא יסתיר מלראות את החפץ.

בנמשל, כשאנחנו מדברים בהכרת האדם את בוראו, כאשר האדם כביכול מגדיל 
אצלו את מציאות ה', אז המסך של הגוף שלו כבר אינו יכול להסתיר זאת, כי 

הגדלות של ה' שניכרת לפניו היא יותר גדולה מהגוף.

עצמו  בשפלות  ההתבוננות   - עצמו  בשפלות  מתבונן  האדם  כאשר  מאידך, 
היא התבוננות להקטין את האני, כמו ההקטנה של המסך, כשהוא מקטין את 

המסך, ממילא רואים את מה שיש מאחוריו.

אם כן, ההתבוננות ברוממות הבורא ובשפלות האני היא לתכלית אחת: לגלות 
את בורא העולם במח ובלב האדם. איך? יש לזה שני קצוות: הגדלת הכרת 
המסך  אם  האדם.  שבמציאות  הקטנות  הכרת  ומאידך  ה',  במציאות  האדם 
ואז ודאי שרואים את ההויה האמיתית שהיא  מוקטן, החפץ כביכול מוגדל, 

בורא עולם.

זוהי התבוננות ביחס להכרת רוממות הבורא וקטנות האדם.

התבוננות נוספת, היא ההתבוננות על גדלות הבורא.

אלא  קטן,  שיש  לכך  ביחס  נמדדת  אינה  הקב"ה  של  גדלותו  שביארנו,  כפי 
הוא גדול בעצם. ממילא, כשבאים להתבונן בגדלותו, יש להתבונן לא רק בכך 
שפעולותיו חזקות וכבירות יותר ממה שהאדם יכול לפעול, כגון: האדם אינו 
יכול לנשב רוחות ולהוריד גשמים והקב"ה משיב הרוח ומוריד הגשם, אלא זו 

התבוננות להבין שאין בקב"ה מושג של קטנות, אין לו גבול. הוא אין סוף.

כאשר האדם מתבונן בזה, הוא בעצם בוקע את כל מסכי הגוף. כל מציאותו 
של הנברא, ובמיוחד הגוף, היא גבול. הגוף הוא גבול בתוך גבול בתוך גבול, 
עד הצמצום האחרון של הגבול, וכאשר האדם מתבונן במציאות הבורא יתברך 
שאין לה סוף, הוא מתבונן בדבר שהוא בעצם למעלה מכל מושגי המציאות 

של גופו. 
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לפי זה נבין את עומק המשל.

אם היה בעולם חפץ שאין לו גבול ]אין כזה דבר, אבל במשל[, האם שייך היה 
להעמיד מסך שיעלים אותו? כמובן שלא! אם יש לחפץ גבול – ניתן להציב 
מסך לכל אורך הגבול, אבל אם לחפץ אין גבול – אין אפשרות להסתירו מחמת 

שאין לו גבול.

כן, מהו עומק ההתבוננות בגדלות הבורא. גדלות הבורא אינה רק  נבין, אם 
התבוננות ברוממות הבורא ושפלות עצמו. כלומר: אם אנו מגדילים את החפץ 
כביכול ומקטינים את המסך וממילא הוא לא מעלים את כל החפץ כי הקצוות 
נראים, הרי שאמנם הגדלנו את החפץ והוא נעשה יותר גדול, אך לא גרמנו 
שלא יהיה לו גבול. אבל כאשר האדם מתבונן בגדלות הבורא שאין לו סוף, 
עליו להבין שבעצם לא שייך להעלים אותו. כל מסך שלא נשים – לא יהיה 

בכוחו להסתיר אותו כלל, כי הוא נראה מכל הכיוונים, אין לו סוף.

וישנם קולות מבחוץ שאינו רוצה  משל למה הדבר דומה, אדם נמצא בחדר 
לשמוע אותם. מה הוא עושה? תולה על החלון וילון הגורם לקרני השמש שלא 

יחדרו פנימה... הרי ברור הדבר שאין קשר בין גלי הקול לקרני השמש!

אם האור גבולי, ניתן להסתירו ע"י מסך שגם הוא גבולי. אבל אם האור הוא 
אור אין סוף - לא יעזור שום מסך, כי אין סוף אי אפשר להסתיר. זוהי מהותו 

- ששום דבר לא יכול להגביל אותו!

כמו שאדם הרוצה להסתיר את קרני השמש, אם יקח זכוכית שקופה היא לא 
במדה  יסתיר  הוא  כהה, שרק  חומר  עם  להשתמש  עליו  ולכן  כלום,  תסתיר 
כך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הגוף החומרי  מסויימת את קרני השמש - 
הגבולי אינו יכול להסתיר מציאות שאין לה גבול, הוא לא נוגע באותה הבחנה 

שיוכל להסתירה.

ההתבוננות בגדלות הבורא בעצם מגלה שאין דבר שיכול להסתיר את בורא 
העולם, כי לית אתר פנוי מיניה, אין דבר פנוי ממנו.

זהו עומק ההתבוננות, להגיע להכרה ששום דבר אינו יכול לחצוץ ממנו יתברך, 
כמו שאומרים בשיר היחוד: "דבר לא יחצוץ ממך", אין דבר שיכול להוות מסך 

וחציצה בפני בורא העולם.



בלבבי משכן אבנהפו

כאשר האדם מתבונן על גדלות הבורא, לא ביחס לקטנות שלו, אלא מתבונן 
הבחנה  בכך  מגלה  הוא   - הגבלה  לו  אין  בעצם,  גדול  הוא  שהקב"ה  כך  על 

פנימית בנפש שאין מסך שיכול להעלים את מציאות בורא העולם.

כאשר האור הזה מתגלה בנפש האדם – שוב אין מציאות האני של האדם ]גופו[ 
יכולה להעלים את מציאות הבורא מנפשו, וממילא הוא מגיע להתלהטות של 
נגילה  "הביאני המלך חדריו   - לדבקות  כך  על  ויתר  נרוצה",  "משכני אחריך 

ונשמחה בך".

ֵאיְך ִּתְטַהר ַמֲחַׁשְבֵּתנּו ִאם ֹלא ִנְׁשַּתֵּדל ְלַנּקֹוָתּה ִמן ַהּמּוִמין 
ֶׁשֵּמִּטיל ָּבּה ַהֶּטַבע ַהּגּוָפִני?

הטבע הגופני יכול להטיל מומין רק במקום רצונותיו של האדם - בלב, וא"כ 
לכאורה צריך להבין אלו מומין הוא מטיל במחשבות האדם.

לפי פשוטם של דברים, כוונת רבינו הרמח"ל כאן להרהורים רעים, כמו שאמרו 
חז"ל )כתובות מו ע"א(: "ונשמרת מכל דבר רע - מכאן אמר ר' פנחס בן יאיר: אל 
יהרהר אדם ביום ויבא לידי טומאה בלילה".  הרי לנו, כי החומר הגופני גורם 

לאדם הרהורים רעים.

יתר על כן, עלול אדם להגיע לידי מחשבות ודעות של כפירה, ובכלל זה כל 
סוגי הכפירה שמונה הרמב"ם בתחילת הל' יסודי התורה כיצד השתלשל יסוד 
הכפירה בעולם, שלב אחרי שלב. בכל דור התעקם שכלם עוד קצת, עד שהגיעו 

למדרגת כופרים גמורים רח"ל.

אלו, אם כן, שני סוגי מומין שמטיל היצר במחשבה: או מחשבות רעות, או 
ח"ו כפירה.

אבל ישנו סוג שלישי, שבו בעצם נעוץ עיקר הבעיה. אדם שזכה לשמור תורה 
ומצוות כראוי, בדרך כלל עיקר בעייתו איננה הכפירה, וגם לא רק הרהורים 

רעים של תאוות וכדומה. הבעיה הרבה יותר עמוקה, והיא תובן על פי משל.

אדם נזקק לטוס לאמריקה. הוא נכנס למשרדו של סוכן הנסיעות, נותן לפקיד 
יוכל לרכוש כרטיס טיסה. הסוכן מסביר  מאתים דולר וחושב שבסכום כזה 
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אלף מאתים דולר, לא  לו: המחיר של טיסה לאמריקה בעונה הזו עומד על 
מאתים דולר. כלומר, היתה לו לאותו אדם טעות במחשבה. הוא לא הכיר את 

המציאות כראוי. 

בהכרת  לנו  שחסר  מכך  הנובעות  טעויות  שישנן  נראה,  בדבר  כשנתבונן 
המציאות. הטעות במחשבתנו איננה רק טעות בדעה וגם לא טעות בתאווה, 

היא טעות במציאות!

כך נאמר בפסוק: "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" )תהלים קכו, א(. בשעה 
שהאדם ער, מחשבתו פועלת. כשהוא ישן, מה שבעיקר פועל אצלו הוא כח 

הדמיון, לא כח השכל. 

עתה נתבונן: בהיותנו ערים, האם פועלים אנו עם השכל או עם הדמיון? - 
דבר זה מברר לנו הפסוק: "היינו כחולמים". כלומר, רוב מחשבותינו הם בעצם 

דמיונות, איננו קולטים את המציאות.

לא רק שישנם אנשים שהם רח"ל כופרים, ולא רק שישנם זמנים באדם שרח"ל 
הרהורים  מהרהר  שאדם  בשעה  אפילו  אלא   - רעים  הרהורים  מהרהר  הוא 

טובים, יתכן בהחלט שהרהורים אלו הם בסה"כ דמיונות!

משל למה הדבר דומה, אדם מתכנן לעשות חסד עם הזולת. הוא יקום השכם 
בבוקר, יסע לכאן וילך לשם וכו', אלא שהוא רח"ל חיגר, אין לו אפשרות ללכת. 

אלו, אם כן, דמיונות יפים, אך אין בכוחו לבצע דבר מהם הלכה למעשה.

והנה במשל זה, כולנו מבינים שזהו דמיון, אבל אם אדם מסתכל על דבר, כגון 
ספסל, ורואהו, מדוע שיחשב כדמיון? הרי הוא רואה את הספסל!

אבל כבר אמרו חז"ל )סוכה נב ע"א(: "לעתיד לבא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו 
בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה 

להם כחוט השערה". 

הבה נתבונן: מהו באמת גודלו של היצר הרע? לכאורה, אם הוא באמת כחוט 
השערה, היה צריך לומר: לרשעים הוא נראה כמו שהוא באמת - כחוט השערה, 
ולצדיקים הוא נדמה כהר. ואם הוא באמת כהר, היה צריך לומר שהצדיקים 

רואים מציאות והרשעים רואים דמיון!

מבואר כאן, שלא רק הרשעים חיים בדמיון, אלא גם הצדיקים "נדמה להם"!! 



בלבבי משכן אבנהפח

חז"ל מכנים אותו בתואר 'צדיק', ולא צדיק של ימינו, אלא צדיק לעתיד לבא! 
ביום הדין הגדול והנורא של אחרית הימים - שם נפסק עליו שהוא צדיק! 

הנביא פחד ממנו  עליו שאפילו שמואל  דין שהגמרא מספרת  יום  זהו אותו 
בשעה שהעלתהו בעלת האוב, והיה צורך להביא את משה רבינו שיעיד עליו 
ועליו  גמור,  צדיק  נפסק עליו שהוא  הזה  בדין  כולה.  כל התורה  שקיים את 

נאמר "צדיקים נדמה להם" - הם חיים בדמיון! 

מהי כוונת הדברים?

זו תיפסק  ותפיסה  בנו תפיסה מדומיינת,  כמו שרואים, הטבע הגופני מטיל 
רק לעתיד לבא, כשהיצר הרע, שהוא כח הדמיון השלילי, יפסק מהעולם, כמו 
שנאמר: "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ". רק אז יפסק כח הדמיון השלילי, 

אבל עד אז כולנו חיים בעולם של דמיון.

כמה מדומיינים, זו כבר שאלה, אבל אפילו יהודי צדיק הלומד תורה ומקיים 
מצוות - מדי דמיון הוא לא יצא, כל אחד לפי מדרגתו! 

הטבע הגופני מטיל בנו מומים של דמיון. ממתי הוא עושה זאת? משעה שאדם 
וכי תאוה הוא  "כי טוב העץ למאכל  וחוה אכלו מעץ הדעת. כשחוה ראתה 

לעיניים" - שם היא התחילה לדמיין!!

כמו שאמרו חז"ל )קהלת רבה א, א(: "אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, 
אלא יש לו מנה רוצה מאתים, יש לו מאתים רוצה ארבע מאות". כשיש לו 
את המנה, הוא מדמיין שכשיהיה לו את המאתים הוא יהיה מאושר. האם הוא 
קלט את המציאות מה יקרה כשיהיה לו מאתים? מסתבר שאילו היה קולט את 

המציאות, לא היה מתאווה.

לכל אדם חסרים דברים בחיים. אין אדם שיש לו הכל. לאחד יש בעיות בפרנסה, 
לשני בבריאות, לשלישי בחינוך הילדים, והרביעי סובל מבעיות בשלום-בית. 
לאדם נראה שאם רק תיפתר הבעיה הזו - הכל יהיה בסדר. כשהיא נפתרת, 

היכן העונג? איננו!... הוא דמיין שהמצב יהיה אחד, והמצב אחרת.

מדוע לאדם יש רצונות, מדוע הוא משתוקק לדברים? כי הוא סבור שכאשר 
יתמלא אותו רצון, כגון שישיג חפץ מסויים או תיפתר הבעיה בנוגע לבריאותו 
או פרנסתו, הוא יהיה מאושר. אבל אם היו אומרים לו מראש: דע לך, גם אם 
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לא יחסר לך מאומה, הרגשת החסרון בנפש תישאר בדיוק כפי שהיתה לפני כן, 
לא יעזור לך כלום - כמעט כל התשוקות היו נעלמות.

יש אדם הרודף אחרי הכבוד. אם היו אומרים לו: גם כשיהיה לך כבוד לא תבוא 
על סיפוקך - ודאי לא היה רודף אחריו! אלא שהוא בטוח שכאשר הוא ירגיש 
מכובד, יהיה המאושר עלי אדמות. גם כשאומרים לו זאת הוא לא מאמין, כי 
רצונו ותשוקתו לכבוד גורמים לו שאינו מאמין שהכבוד לא יעניק לו את העונג 

המיוחל.

בעצם, שורש כל התאוות הוא חטא עץ הדעת, שאף הוא נבע מחמת שאדם 
וחוה דמיינו לעצמם דברים. הנחש שיכנע אותם וטען שאם יאכלו מפרי העץ, 
"והייתם כאלקים יודעי טוב ורע" - תגיעו לאיזו נקודה עליונה להיות כאלקים. 
ומה היה בסוף? הדמיון כמובן לא התקיים, ולא רק שהם לא עלו מעלה מעלה, 
אלא שירדו מטה מטה. התקיימה בהם הגזירה האלוקית: "כי ביום אכלך ממנו 

מות תמות". 

אם הנחש לא היה מצייר לחוה מה יקרה לאחר שתאכל, אלא סתם היה מציע 
לה לאכול מפרי העץ, והיה ברור לה שתישאר באותה מדרגה בה היא נמצאת 
עתה - היא ודאי לא היתה אוכלת! היא אכלה רק משום שהנחש הצליח לפתח 
אצלה דמיונות: "והייתם כאלקים יודעי טוב ורע", מה הוא בורא עולמות אף 

אתם בוראי עולמות. כך התעוררה אצלם התשוקה ובאו לאכול מעץ הדעת.

לולא נקודת הדמיון שלפני החטא - לא היה את החטא הקדום ביותר, שהוא 
שורש כל החטאים בבריאה, וממילא לא היו גם שאר החטאים, כי אם אין 

אב - אין תולדות.

רבינו  כאן  מדבר  עליהם  במחשבתנו,  שישנם  מומים  אותם  בעצם  אלו 
הרמח"ל.

אדם שואף ומשתוקק כל הזמן. יש לו דמיון מה יקרה רגע אחד אחרי שישיג 
את מבוקשו. הוא חושב לעצמו: אם יהיה לי את זה ואת זה - הכל יראה אחרת, 

ארגיש אחרת. כל הזמן אדם רוצה דברים בעקבות הכח המַדֶמה שבקרבו.

נגיע להכרה כי לאחר שנשיג את אותם דברים החסרים לנו לא ישתנה  אם 
כלום - יתבטלו ממילא הרצונות והתאוות.
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מתאווה  הזמן  כל  הוא  הממון.  בתאוות  שקוע  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
נפש. לא אכפת  כדי מחלת  הגיעו אצלו עד  והדברים  כסף,  ועוד  עוד  להשיג 
לו לבזות את עצמו, לעמוד ברחובה של עיר ולקבץ נדבות, העיקר שישיג את 

העושר המיוחל.

הוא מתיישב בקרן הרחוב במטרה לקבץ נדבות, והנה מודיעים לו מראש: בכיס 
המכנסיים שלך יש חור. כל שקל שתכניס בהם - יפול ארצה. האם כעת יסכים 

לשעבד את עצמו לאיסוף הכסף?!

כח תאוות הממון כה חזק אצלו, עד שהוא מתגבר על תאוות הכבוד שלו, הוא 
מוכן להתבזות כי הוא מדמיין לעצמו איך בסוף היום כיסו יהיה מלא וגדוש 
במטבעות כסף. אבל אם ברור לו שגם לאחר שיתבזה לא יהיה לו ממון - ודאי 

לא יסכים להשפיל את עצמו לריק.

אם נבין בעצם שכמעט כל הכוחות שיש לנו, כל הדברים שאנו רוצים הם רק 
דמיון - הרי שהתחלנו לטהר את המחשבה!

כח המחשבה שבאדם כולל בתוכו את המוחין של השכל והמוחין של הדמיון, 
והם כל הזמן משמשים בערבוביה. האדם משתמש עם השכל למציאות חושית, 
ומשתמש עם הדמיון בדרך כלל לראיית העתיד, ופעמים רבות אף את ההוה 
 ,)99 עמ'  ח"א  מאליהו  )מכתב  דסלר  הרב  שכתב  כמו  הדמיון.  מכח  האדם  רואה 
שהעתיד כולו דמיונות וההוה הוא המציאות. אדם מדמיין שבעתיד יהיה כך 
וכך. הוא מתכנן מראש שנים על גבי שנים מה יהיה. אנשים בגיל צעיר כבר 
חושבים מה יהיה עם ילדיהם, עם מי הם יתחתנו, היכן יגורו וכו'. אבל עד אז 

הכל עשוי להשתנות.

את  קולט  אדם   - טוב  ורע".  טוב  הדעת  "עץ  בבחינת  היא  האדם  מחשבת 
המציאות, רע - הוא קולט דמיונות. המחשבה שלנו מעורבת בטוב וברע - 

מציאות עם דמיונות בבת אחת, וכאן טמונה הבעיה הקשה!

משל למה הדבר דומה, אדם מדמיין את עצמו מניח סיר על גבי אש דולקת, 
ומכניס לתוך הסיר תפוחי אדמה ומים. אם הכל דמיונות - לא קרה כלום. הוא 
שם את הסיר על גבי האש בדמיונו, הוא הכניס תפו"א בדמיונו - הכל נשאר 
בדמיונו, לפחות לא שרף כלום. אבל אם חצי דמיון וחצי מציאות - הסיר על 
גבי האש זו מציאות, אבל התפו"א והמים אינם באמת בתוכו, רק בדמיון - הרי 

שהסיר ישרף, ולעתים גם כל הבית עלול להישרף!
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אם היה לנו עולם של שכל לבד ועולם של דמיונות לבד, ואדם היה יושב רק 
חמש דקות ביום ומדמיין לעצמו דמיונות - אולי זו לא הנקודה הכי חיובית 
בחיים, אבל לפחות כשהיה גומר לדמיין היה יודע בבירור: אלו דמיונות ותו 

לא, וכשיבוא להתעסק עם המציאות - ידע שזוהי מציאות.

הבעיה שלנו שאנו חיים במצב של טוב ורע מעורבים זה בזה, השכל והדמיונות 
מעורבים יחד, ובאופן כזה - עבודתנו נועדה, חלילה, לכשלון.

אדם מתחיל ללמוד מסכת, והוא כל הזמן מדמיין מתי יסיימה. מרוב דמיונות 
הוא רוצה להספיק עוד ועוד, וכשרואה שהדברים אינם מסתדרים בדיוק כפי 
שדמיין - הוא מתייאש כבר מתחילה. אם מראש לא היו לו דמיונות, אם היה 
מציאותי - היה מספיק לו כמה שלמד, אבל כיון שדמיין הרבה - בסופו של 

דבר הוא נופל.

יודע  זה קורה? אם אדם היה  'גומרים את החודש'. איך  הרבה אנשים אינם 
לו במה לשלם.  אין  כי  קונה מאומה,  היה  כלל, לא  לו הכנסה  בבירור שאין 
הבעיה היא שבאמת יש לו הכנסה בגובה מסויים, וחלק זה הוא מציאותי, אלא 
שהוא מַקווה - ובעצם מדמיין - שהיא תתפח. הוא מערב את המציאות של 
ההכנסה עם הדמיון שהיא תתפח, וכתוצאה מכך קונה בסכום גבוה יותר ממה 
שאמור להיכנס לחשבונו. בסופו של דבר המשכורת אינה גדלה, והוא לא גומר 

את החודש. 

אם נבדוק היטב, רוב הטעויות שאדם עושה בחייו אינן דמיון גמור. בעלי דמיון 
גמור יושבים בבית משוגעים, לא מסתובבים ברחובות בדרך-כלל... הטעויות 
מתברר  כשלפתע  ואז  דמיון,  עם  מציאות  מערבים  שאנו  מכך  נובעות  שלנו 

שהדמיון אינו יכול להתקיים - נופל גם החלק של המציאות.

אדם ניגש לקנות דירה. יש לו ביד חמשים אלף דולר, והוא לוקח משכנתא על 
סך שבעים אלף דולר נוספים. הוא דמיין שבאפשרותו להחזיר סכום מסויים 
כל חודש ובסוף התברר שלא עמד בתשלומים, ואז הבנק לוקח ממנו את כל 
הדירה והוא נשאר ברחוב. הדמיונות גרמו לו שגם את החלק המציאותי שהיה 

לו - חמשים אלף דולר - כעת אין לו!

זהו עומק הבעיה שלנו כיום לאחר חטא עץ הדעת. חיים אנו בעולם שמעורבת 
של  הטובה  החלקה  את  גם  הורסים  והדמיונות  דמיונות,  עם  מציאות  בו 

המציאות שיש לנו.
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במחשבה,  מהרע  הטוב  הפרדת  היא,  לנו  הנצרכת  הטהרה  עיקר  שכך,  וכיון 
ובעצם: הפרדת הכח המדמה שבנפש מהכח המציאותי שבה. 

בכח המדמה שבנפש, יכול אדם להשתמש גם לצד הקדושה. אדם מצייר לעצמו 
תמונה של צדיק במחשבתו, והדבר מעורר בו רגשי קדושה. לעומת זאת, אם 
אדם מצייר לעצמו שהוא מניח תפילין בזרועו ובראשו ומחמת כן אינו מניח 

תפילין בפועל - הרי הוא חלילה בגדר 'קרקפתא דלא מנח תפילין'!

למציאות,  מעבר  קדושה  להוסיף  מנת  על  דמיונות  לעצמו  מדמיין  הוא  אם 
והוא יודע שזה דמיון - תינח. אבל אם במקום לקיים את המצוות בפועל הוא 

מדמיין שהוא מקיים - הרי שעלול הוא לבטל את כל התורה הקדושה.

אם באנו להגדיר במילים קצרות את נקודת עבודת האדם, הרי שהיא: לבנות 
מוחין, ונבאר.

כל עבודתנו היא בעצם כעין מלאכת בורר של הלכות שבת שאדם בורר אוכל 
מתוך פסולת, כך לענייננו, יש לברר את החלק המחשבתי המציאותי שבקרבנו 

מחלק הדמיונות.

אדם מתחיל את חייו כתינוק, ולאחר מכן הוא גדל ונהיה ילד. לילד יש הרבה 
דמיונות. אם כשהוא מתבגר היה יוצא מהדמיונות - ניחא, הבעיה היא שאנשים 
במקום  בפרה.  וחמור  בחמור  פרה  מחליפים  רק  מהדמיונות,  יוצאים  לא 
ילדּות מתחילים לדמיין דמיונות של מבוגרים, עם הבדל אחד:  דמיונות של 
ילד בדרך-כלל אינו צריך לקחת אחריות על מעשיו, אולם מבוגר הרי צריך 
מדומיינת,  וחלקה  לוקח אחריות שבחלקה מציאותית  והוא  לקחת אחריות, 

ושם טמונה הנפילה.

הדמיון  ואת  מהדמיון  המחשבה  את  לברר  היא  המחשבה  שטהרת  נמצא, 
מהמחשבה, להעמיד כל אחד לעצמו. 

כאשר האדם מעמיד כל אחד לעצמו, גם מצד עבודת ה' יש לו חלק מציאותי 
- הוא מניח תפילין במציאות ובונה סוכה במציאות, ובדמיון שלו הוא משתדל 
להגיע לכוחות הקדושה יותר ויותר, כמו שר' חיים ויטאל כותב, שכל עליית 

העולמות היא ע"י כח המדמה שבנפש. 
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ֵרם  ְיַיּׁשְ ְוַהִּמּדֹות ֻּכָּלם ַהְּצִריכֹות ָּכל ָּכְך ִּתּקּון ְוַהְיָׁשָרה, ִמי 
ַּבָּדָבר  ְנַדְקֵּדק  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם  ֵלב  ָנִׂשים  ֹלא  ִאם  ְיַתְּקֵנם,  ּוִמי 

ִּדְקּדּוק ָּגדֹול? 

כאן מדבר רבינו הרמח"ל על מדות האדם, ומגדיר שישנם שני חלקים בעבודת 
המדות: תיקון ויישור. כדי להבין את עומקם, נשתמש במשל גשמי.

ישנו מכשיר הנקרא פלס מים, שאיתו ניתן למדוד כל דבר עד כמה הוא ישר. 
בפלס יכולות להיות שתי בעיות: האחת - שהוא נשבר לשתיים, ואז צריכים 
קצת  ממתכת  יצרוהו  עצמו,  הפלס  את  שכשיצרו  להיות  יכול  אבל  לתקנו. 

אלכסונית, ואז אף פעם המדידה לא תהיה ישרה.

שתי  הן  אלו  ליישרו.  עבודה  וישנה  הפלס,  את  לתקן  עבודה  ישנה  כלומר, 
ודאי שהיישור שלו הוא חלק מתיקונו, אבל פעמים שהדבר לגמרי  עבודות. 

שבור, ופעמים שהוא קיים, רק צריך ליישרו.

כך גם בעבודת המידות: יש עבודה של תיקון המידות, ויש עבודה ליישרן. כעת 
נתבונן מה עניינן של שתי עבודות אלו.

תיקון היינו שהחפץ התקלקל, אינו פועל. יש לאדם מזגן והוא לא עובד, או 
מכונית שהתקלקלה ואינה נוסעת.

ולענייננו: באדם קיימת למשל מדת האהבה, אלא שאינו משתמש בה לאהבת 
ה', כי אם לאהבת תאוות העולם הזה. בשרשה, מדת האהבה היא מדה טובה, 
בהיותה מופנית לאהבת הבורא, אהבת התורה ואהבת ישראל, אבל אם היא 
צורך  ויש  אחרות,  לאהבות  משמשת  היא  כעת  עובדת,  לא  היא  התקלקלה, 

לתקנה.

אחרי שאדם כבר גילה בעצמו את מדת האהבה לרוחניות, מוטלת עליו עבודת 
היישור, להתיישר. 

מהי כוונת הדברים?

יותר  האחד  את  שאהב  ברגע  בנים.  שנים-עשר  היו  אבינו  ליעקב  לדוגמא: 
יותר  אהבו  אביו  כי  ביוסף  התקנאו  האחים  הבעיות.  התחילו   - מהאחרים 

מהם.
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אין כאן עבודה לגלות את מדת האהבה. בודאי שיעקב אהב את ראובן, אהב את 
שמעון, את לוי, את כולם. מערכת האהבה פעלה אצלו. אך היתה איזו שהיא 

סטיה מקו היושר: אחד קיבל אהבה יותר מאחרים. 

זוהי עבודת היישור של המדות! המדה קיימת ואף פועלת, אך איננה פועלת 
בדיוק לפי מדת היושר. מדת היושר אומרת, שאם יש לאדם שנים-עשר בנים, 

חוץ מבן בכור הם יורשים שוה בשוה. 

זה אומר שהמערכת מקולקלת  נותן לאחד מהם חלק כלל -  אינו  אם האב 
לגמרי, לדידו הוא לא בן. אבל אם הוא נותן לבן אחד יותר מהאחרים - הרי 
שהשאירו כבן, אבל סטה מקו היושר. כח הירושה פועל, אך אינו פועל באופן 

ישר.

כך גם ביחס למדת האהבה. יש אדם שמדת האהבה אצלו התקלקלה, אינה 
אינם מתפקדים.  אצלו  ישראל  ואהבת  התורה  אהבת  הבורא,  אהבת  עובדת. 
אדם כזה צריך לתקן את מדת האהבה, שתהיה קיימת אצלו. עבודה זו נקראת 
תיקון ולא בניה מלכתחילה, כפי שביארנו לעיל שבעומק הנשמה ישנה אהבה 

זו, ורק צריך לגלותה ע"י סילוק החומר, ולכך זה נקרא תיקון.

לעומת זאת ישנו אדם שאהבת ישראל שלו כל כך חזקה, עד שהוא מסוגל 
לעקור מצוות מן התורה כדי לעזור לאנשים. אהבתו העצומה לכל יהודי גורמת 
לו לרצות לקרב כמה שיותר אנשים לבורא עולם, ולשם כך הוא מתיר לעצמו 
'לדלג' על כמה מצוות מן התורה. זוהי טעות הנובעת מעקמומיות מסויימת 

של מדת האהבה שבו.

אם היתה לו אהבת התורה ואהבת הקב"ה באותה מדה שיש לו אהבת ישראל 
- היה מבין שאמנם הוא מאד אוהב את היהודי ומאד רוצה לקרבו, אבל הוא 
גם מאד אוהב את הקב"ה ואת התורה, והקב"ה קבע גדרים ברורים בתורתו 

מה מותר ומה אסור!

בכבד.  חולה  רח"ל  מהם  ואחד  בנים,  שני  יש  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
אהבתו של האב כלפיו כה עזה, שהוא מחליט לקחת מהבן השני את הכבד 

ולהשתילו אצל הראשון. 

זוהי עקמומיות! אי אפשר להרוג אחד על מנת להחיות את השני!
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ניתן דוגמא נוספת במידת האהבה.

אצלם  מחלישה  היא  אבל  מאד,  חזקה  אצלם  התורה  שאהבת  אנשים  ישנם 
את אהבת הבורא. לא שאין להם אהבת הבורא כלל, אבל הם כל כך שקועים 

באהבת התורה, עד שאהבת הבורא נחלשת אצלם. הם צריכים יישור!

ודאי שאהבת התורה היא דבר חיובי מאד. אין ערך לעוצמת האהבה לתורה 
כח  כל  בו  מצב  יווצר  שלא  יישור,  ממנו  נדרש  אבל  לאדם,  להיות  שצריכה 

האהבה שבנפשו ילך לתורה. עליו לגלות את האהבה גם כלפי הבורא.

ומדוע נקראת עבודה זו בשם 'יישור'?

היטב.  זורמים  אינם  שבתוכו  המים  עקום,  כשצינור  דומה,  הדבר  למה  משל 
המים עדיין חודרים לתוכו, אך ככל שהוא יותר עקום - חדירת המים יותר 
קשה. אפילו אם עדיין ישנו זרם, אבל כיון שהוא לא ישר, לא ניתנים לו כל 

הכוחות שהוא צריך.

קיים זרם של אהבה בנפש, אלא שיש לתת לו את היישור כדי שיוכל לפעול 
כפי צרכו. דבר ישר - זורם כפי הצורך.

את  לגלות  עניינו,  המדות  תיקון  המדות.  תיקון  אינו  המדות  יישור  כן,  אם 
המדות הרוחניות בלב האדם. ישנה אהבה טובה וישנה אהבה שלילית, ישנה 
יראה שלילית וישנה יראה חיובית, ישנה מידת רחמים חיובית וישנם רחמים 

שליליים ]"כל המרחם על האכזרים וכו'"[. 

כל מדה יכולה בעצם לשמש לטוב ולרע. אם היא משמשת את האדם רק לרע 
ולא לטוב - היא צריכה תיקון, כלומר לגלות את הטוב שבה. לאחר מכן היא 

צריכה יישור בתוך אותם דברים, לכוונם ולנתבם למקום הנכון.

ניקח לדוגמא את מדת הרחמים. אדם מחזיק קרן של צדקה. יום אחד מגיעים 
אשתו  ילדים,  עשרה  בלעה"ר  לו  שיש  לו  מספר  הראשון  אנשים;  שני  אליו 
השני  לו.  שיעזרו  ומבקש  לחו"ל  להטיסה  וצריך  קשה  במחלה  חולה  רח"ל 
לו שבע-מאות שקלים לקנות  וחסרים  לו תינוק  נולד  מספר שבשעה טובה 

מיטה עבורו.

בודאי ששניהם יכולים לעורר רחמים, שניהם חסרים, אבל מדת הרחמים שכל 
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אחד מעורר איננה שווה! על זה שהוא אב לעשרה ילדים ואשתו חולה רח"ל 
יש לרחם הרבה יותר, ואם ירחם על שניהם בשוה - יש לו איזו שהיא בעיה 
של איזון במדת הרחמים שבנפשו. הוא אינו יודע על מה לרחם יותר ועל מה 

לרחם פחות. 

מי שמרחם על אכזרים - צריך תיקון, כי הרחמים שלו מופנים למקום הלא 
נכון, אבל מי שמרחם על אנשים שצריכים לרחם, רק לא במדה הנכונה - הוא 

צריך יישור.

תיקון  צריכים  הם  ולומדים.  יושבים  אינם  שכלל  אנשים  ישנם  בזה,  כיוצא 
שילמדו. אבל אדם שלומד, רק אומר סברות שאינן ישרות - צריך ליישר לו 
את כח המחשבה, לנתב את הסברות שהוא אומר, לחדד אותן, לדייק אותן. 

זוהי עבודת היישור.

ָהִיינּו מֹוְצִאים אֹותֹו  ֲאִמִּתי,  ִעּיּון  ַהָּדָבר  ִעַּיּנּו ַעל  ֲהֹלא ִאם 
ַלֲאֵחִרים  אֹותֹו  ּוְמַלְּמִדים  ְלַעְצֵמנּו  ּוֵמיִטיִבים  ֲאִמּתֹו  ַעל 

ּוֵמיִטיִבים ָלֶהם ַּגם ֵּכן!

הלא אם עיינו על הדבר עיון אמיתי. מהו עיון אמיתי ומהו עיון לא אמיתי?

מי שלומד את התורה הקדושה, יודע שבספרי לימוד ישנן סברות שמבחינים 
שהן ישרות, וישנן סברות שאינן ישרות.

כמו אותו מעשה שארע בדור הקודם, שיהודי אחד הביא לאחד מגדולי הדור 
ספר שאלות ותשובות, שיתן לו עליו הסכמה. הרב עבר על הספר ברפרוף וכתב 

לו הסכמה.

אחרי תקופה הזדמן לו לעיין בספר, והנה הוא מגלה לתדהמתו את התשובה 
הבאה: 

היה מעשה באשה שבעלה יצא מהבית ולא חזר הרבה זמן. חלפו כבר שנים 
רבות והיא רוצה להתחתן. היא מתחננת לרב שיציל אותה, שימצא איזה שהוא 

פתח להתירה מעגינותה.

מחבר הספר כתב תשובה ארוכה, ופירט כמה סיבות להתירה. אחת מהן היתה 
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פעם  שהתעכב  רחומי  רב  על  ע"ב(  סב  )כתובות  בגמרא  המובא  המעשה  פי  על 
מלחזור לביתו בערב יו"כ ואשתו דאגה לו ובכתה, והוא נפטר מכח קפידתה. 
וכתב אותו 'חכם', שאם בבכיה אחת הצליחה אשת רב רחומי להמיתו, ק"ו 
אותה אשה שכבר בוכה שנים, שבודאי הצליחה להרוג את בעלה בדמעותיה, 

והרי היא בחזקת מותרת...

ממציאים!  כרס'...  'סברות  שנקרא  מה  והם  סברות,  שכותבים  אנשים  ישנם 
אדם יכול לעיין, יכול לכתוב את הסברות, אבל לא רק שאינן מדוייקות, לא 
שהוא טעה באיזו שהיא נקודה, זהו פשוט עיון לא נכון, צורת מחשבה שאיננה 

נכונה!

בהלכות  אותה. למשל:  ולעקם  עלול לקחת סברא  ללמוד,  יודע  אדם שאינו 
סוכה יש דין של גוד אחית וגוד אסיק, שעל ידי זה מגביהים ומנמיכים את 
המחיצה. יבוא אדם וישתמש בדין זה לענין תפילין, להגביהם מעט מדין גוד 

אסיק...

כל דבר צריך לבדוק ביחס למה הוא נאמר, להיכן הוא שייך. אי אפשר סתם 
לקשר דברים, רק אם העיון הוא אמיתי.

בדרך כלל אדם בריא בנפשו מבין, שאם רק לפני חצי שנה התחיל ללמוד גמרא, 
הוא לא יוציא מיד ספר. רק לאחר שישב וילמד כמה שנים, יקבל תורה מרב 
שהוא תלמיד-חכם מובהק, לאחר מכן מוחו יתחדד, לאט לאט יתבגר, ואז יוכל 
לכתוב חידושים בעז"ה. אבל אדם לא יכול ללמוד סוגיא חמש דקות, ולהתחיל 

לכתוב חידושים. דבר זה כל אחד מבין.

לעומת זאת בעניני עבודת ה', אדם חושב: מדוע שלא אומר איזה חידוש על 
הוא  מיד   - נח  על  רעיון  איזה  לו  יש  נח,  פרשת  פותח  הוא  פרשת שבוע?! 
מוציאו לאור. אח"כ בפרשת תולדות יש לו רעיון כל שהוא על יצחק, ובהמשך 

גם על יעקב ועל עשו, ונראה לו שאת הכל אפשר 'למכור' הלאה... 

זהו עיון לא אמיתי! הוא מכין כמה דקות, פותח רש"י, מסתכל ואומר משהו. 
אי אפשר כך לומר דברים לאמיתה של תורה! 

טמונה כאן בעיה בעצם צורת הדברים. אין דבר בתורה שאינו צריך עיון. התורה 
הקדושה היא כולה חכמה עמוקה, כמו שמרן החזו"א אמר: אינני מכיר חלק קל 

בתורה. אין כזה מושג, לא קיים! התורה היא חכמת הבורא, חכמה עמוקה.
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כאשר אדם מבין זאת, הרי שגם כאשר הוא לומד מוסר, הוא מעיין עיון אמיתי. 
עם אותו ראש שהוא לומד את עומק הגמרא בעיון - הוא מעיין גם בספרי 

המוסר.

מרן הגה"צ ר' אליהו לפיאן זצ"ל היה מזכיר תמיד את דברי רבינו יונה, שאדם 
צריך לערוך מערכות ביראת ה'. והיה אומר, שכשם שאנשים כותבים מערכות 
של חידושי תורה, עשר דפים, חמש-עשרה, עשרים, ואף מוציאים לאור קבצים 
- כך גם במוסר צריך אדם לערוך לעצמו מערכות שלמות, ופירוש הדבר ללמוד 

את המוסר בעיון.

אלא שאדם בדרך כלל אינו לומד את המוסר בעיון. הוא רק קורא את המילים, 
מוסרית  שיחה  לאיזו  שמקשיב  או  בשקט,  זה  אם  עריבה,  במנגינה  זה  אם 

הנמסרת בבית הכנסת. זה לא בגדר לימוד בעיון, זהו לימוד מוסר שטחי.

על זה אומר כאן רבינו הרמח"ל: הלא אם עיינו על הדבר עיון אמיתי - אם 
היינו מגיעים למדרגה כזו של עיון במוסר באופן אמיתי, היינו מוצאים אותו 

על אמתו ומיטיבים לעצמנו - היינו מבינים בכלל על מה מדברים.

יש, להבדיל, אנשים רבים שאינם שומרים תורה ומצוות, שרואים את כרכי 
הגמרא נמצאים בארון וחושבים: מה יש כאן. חושבים שזה ספר שטחי רח"ל. 
הם בכלל לא מאמינים שטמונה כאן חכמה. הם מסתכלים על כל ציבור שומרי 
התורה והמצוות כאנשים טפשים, כי הם חושבים שהתורה מורכבת מאוסף 

של חוקים יבשים רח"ל, ללא חכמה, כך הם מסתכלים.

יתכן שאדם כבר לומד גמרא עשרים שנה ומבין שיש שם חכמה עמוקה, אבל 
'מסילת ישרים' ושאר ספרי מוסר הוא מביט בדיוק כפי שחילוני  על הספר 

מביט על גמרא. מה יש לעיין שם?

ומחמת שלשיטתו הוא לא מבין מה יש לעיין שם, הוא לא מוצא טעם לפתוח 
ספר מוסר, אין לו כח של עיון שם, ולכן הוא לא מצליח להעמיד את הדבר על 

אמיתתו, וחסר לו בהבנה האמיתית.

מיטיבים  כל  ראשית  ואז  מסקנה,  לאיזו  מגיעים  היינו   - מעיינים  היינו  אם 
לעצמנו, ואחרי כן מלמדים אותו לאחרים ומטיבים להם גם כן.

משל למה הדבר דומה, אדם הולך בשכונה בשבת-קדש ורואה שהעירוב נקרע 
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דבר שקורה.  זה  לרוב השיטות[.  או מדרבנן  ]או מדאורייתא,  ואסור לטלטל 
בארץ פחות, אבל בחו"ל ישנן הרבה יותר בעיות, כל שבת מודיעים אם העירוב 

כשר או לא כשר.  

מה עליו לעשות? לגשת לבית הכנסת, לדפוק על הבמה ולומר: יהודים יקרים, 
השבת העירוב נפסל, נא להודיע בבית שאסור לטלטל.

מתי האדם עושה זאת? רק אם הוא ראה שהעירוב פסול, אבל אם הוא לא ראה 
שהעירוב פסול הוא לא יכול להודיע. אין לו מה להודיע. 

עיין במוסר, הוא לא מבחין שיש כאן משהו שנוגע אליו. את  אם אדם לא 
עצמו הוא לא מכיר, הוא לא מבין מה שיש, וודאי שאינו יודע להעביר דברים 
לאחרים. אבל מי שכן עיין בדבר והגיע לאמיתתו, ראשית כל הוא מבין ומפנים 
את הדברים כלפי עצמו, ולאחר מכן הוא מלמד את מה שהוא יודע לאחרים 

ומיטיב להם גם כן.

ְוַכַּמְטֹמִנים  ַכָּכֶסף  ְּתַבְקֶׁשָּנה  'ִאם  ְׁשֹלמֹה:  ָאַמר  ּׁשֶ ַמה  הּוא 
ַּתְחְּפֶׂשָּנה, ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה'' )משלי ב, ד(. ֵאינֹו אֹוֵמר, ָאז ָּתִבין 
ִפילֹוסֹוְפָיה, ָאז ָּתִבין ְּתכּוָנה, ָאז ָּתִבין ְרפּוָאה, ָאז ָּתִבין ִּדיִנים, 
ָאז ָּתִבין ֲהָלכֹות, ֶאָּלא, 'ָאז ָּתִבין ִיְרַאת ה''. ֲהֵרי ְלָך, ֶׁשְּלָהִבין 
ַהִּיְרָאה ָצִריְך ְלַבֵּקׁש אֹוָתּה ַּכֶּכֶסף ּוְלַחֵּפׂש אֹוָתּה ַּכַּמְטמֹוִנים.

בפשטות, הכוונה כמו שאמרו חז"ל: "יגעת ומצאת תאמין" )מגילה ו ע"ב(. כשם 
שבגשמיות אם אדם רוצה כסף ומטמונים עליו להתייגע - כך גם בעבודת ה', 
כדי להגיע להישגים על האדם לעמול הרבה. דבר זה פשוט וברור, אך בדברי 

הרמח"ל כאן טמון עומק נוסף.

"אם תבקשנה ככסף". כסף הוא מלשון "נכסוף נכספתי לבית אלוקי". האדם 
כוסף לדבר, משתוקק אליו.

אלא, שישנם שני סוגי אנשים המבקשים כסף. יש אדם שב"ה אינו נגוע כלל 
מדוע  שונות.  לגמרי  בנקודות  בחיים  חלקו  את  מצא  הוא  הממון.  בתאוות 
בכל אופן הוא מבקש כסף? כי סוף סוף יש לו משפחה, אשה וילדים, שעליו 
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לפרנסם כמו שהתחייב בכתובה, והוא עושה זאת, אבל בעצם הוא לא מבקש 
כסף. הכסף אצלו אינו אלא בגדר כלי לקנות אוכל ובגדים.

משל למה הדבר דומה, אדם עומד בצד הדרך ומבקש אם אפשר לקחת אותו 
טרמפ למקום פלוני. בעומק, הוא לא מחפש שיקחו אותו, הוא מחפש להגיע, 
אלא שהוא מבין שכדי להגיע עליו לנסוע, כי בדרך כלל אין ניסים ]כמו יעקב 

אבינו שקפצה לו הדרך[.

לו  יציעו  אם  לממון.  תאווה  לו  יש  פשוט  כסף!!  אדם שמבקש  בן  ישנו  אך 
במקום כסף מצרכי מזון, הוא לא יסכים לקבלם, כיון שהוא רוצה את הכסף, 
לא את מצרכי המזון. ב"ה הבית מלא בשפע כל טוב לחודשיים. זוהי תאות 

ממון לשם תאוה!

"אם תבקשנה ככסף" הכוונה שאדם מבקש כסף לא בכדי לקנות משהו, אלא 
כי הוא מתאווה לכסף! 

"וכמטמונים תחפשנה". מדוע אנשים מחפשים מטמונים? אין כמעט אדם 
בעולם שמחפש מטמונים בגלל שהוא צריך לחם לאכול ובגד ללבוש. מטמונים 
בדרך כלל הם בעלי ערך רב מאד, והוא מחפשם מחמת רצונו העז להתעשר. 

כך  אנשים,  סוגי  שני  ישנם  הכסף  ביקוש  שבענין  כמו  "אז תבין יראת ה'". 
במקביל יש שתי סיבות מדוע אנשים מבקשים יראת ה'.

יש אדם שבעצם אינו צריך יראת ה', אלא שהוא למד בספרים ]כדוגמת ה'ראשית 
חכמה' ועוד[ שאם אדם עובר עבירות הוא מגיע לגיהנם, והוא לא רוצה להגיע 
לשם, לכן הוא רוצה שתהיה לו יראת ה', כדי שלא ינזק. אבל אם היו אומרים 

לו שגם בלי יראת ה' לא מגיעים לגיהנם - הוא לא היה צריך יראת ה' רח"ל.

והוא  יחזרו  לא  שהצ'קים  רוצה  רק  הוא  כסף,  רוצה  לא  שבעצם  אדם  כמו 
יוכל לקנות מוצרים, ואם הבנק לא היה מחזיר לו את הצ'קים לנצח גם אם 
אין כיסוי - לא אכפת לו שלא יהיה כסף בחשבון. הוא מחפש רק להיפטר 
מהבעיות, כגון שאינו רוצה לגרום צער לילדיו שלא יהיה להם מה לאכול, כך 

יש מי שמחפש להיפטר מצערה של גיהנם, אבל אינו מחפש יראת ה'.

לעומת זאת יש אדם המחפש יראת ה' כי הוא מבין שהיראה היא מקור החיים, 
"יראת ה' תוסיף ימים" )משלי י, כז(. השער להיכנס פנימה היא היראה, ומהיראה 
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עצמה אדם מקבל חיים. עבורו, היראה איננה רק היכי תמצי להיפטר מהגיהנם, 
אלא ברור לו שביראה עצמה גנוזה החיות.

"אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה", כלומר אם תחפש את היראה כי 
תבין שהחיים נמצאים בה, ולא כי היראה תציל אותך מעונשה של גיהנם - "אז 

תבין יראת ה'".

ְּמֻפְרָסם  ְּמֻלָּמד ָלנּו ֵמֲאבֹוֵתינּו ּוְבַמה ּׁשֶ ֲהַדי, ֵאפֹוא, ְּבַמה ּׁשֶ
ֵאֶצל ָּכל ֶּבן ַּדַעת ֶּדֶרְך ְּכָלל?! 

שורש אמונתנו מחולק לשני חלקים: האחד - האמונה שקבלנו בקבלה דור 
ושאר  יציאת מצרים  סיני,  כולל מעמד הר  ויעקב,  יצחק  דור מאברהם  אחר 

חלקי האמונה שקבלנו מאבותינו, והשני -  מה שהאדם מאמין מכח עצמו. 

על אברהם אבינו נאמר: "בן שלש הכיר אברהם את בוראו". הוא לא קיבל את 
וכך כל אדם,  ויגע להשיגה מכח עצמו.  האמונה הזו מתרח אביו, אלא עמל 

בנוסף לאמונה שיש לו מכח אבותיו, עליו ליישם את האמונה מכח עצמו.

ומצינו מחלוקת גדולה בין רבותינו הראשונים כיצד על האדם לעשות זאת: 
האם מכח המח או מכח הלב. 

להתחיל  האמונה.  את  ולברר  לחקור  צריך  פירושו, שאדם  המח  מכח  יישום 
כביכול מנקודת ספק האם יש בורא לעולם או חלילה לא, ולברר זאת באותות 
ובמופתים. זו שיטת רבינו בעל ה'חובות הלבבות' בשער היחוד שבתחילת ספרו, 
ועוד כמה מרבותינו הראשונים. הם בעצם ביררו לאדם בראיות ובמופתים את 

מציאות השי"ת.

להכניס את  לאדם  לו  סוברים, שאל  זאת חלק מרבותינו הראשונים  לעומת 
עצמו לספק השורשי שמא ח"ו אין מציאות ה', אלא עליו להאמין בזה בשכלו, 

אך בלבו ודאי לכו"ע על האדם ליישם את האמונה מכח עצמו.

מכח  האמונה  ]זולת  שכלית  אמונה  בעצם  היא  מאבותינו  שקבלנו  האמונה 
הנשמה[. איך האב מוריש זאת לבנו? הוא אומר לו את הדברים, ואף מסביר לו 
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אותם. האב מדבר, והבן שומע ומבין בשכל, אבל בכדי שהדברים יחדרו ללבו, 
נדרשת מהאדם עבודה לטהר את לבו. חלק זה הוא אינו מקבל מאבותיו.

ויש חלק שאיננו  נמצא במח,  והוא  לנו מאבותינו  ישנו חלק שידוע  כן,  אם 
מאבותינו, ואנו מוכרחים לגלות אותו בלב.

נדגיש: כאן מדובר על כל חלקי העבודה, לאו דוקא על האמונה. בכולם ישנו 
את החלק שאדם שמע בבית אבותיו, בהיותו בתלמוד-תורה, בשיעור בבית-

הכנסת וכדו'. זהו החלק שאדם יכול לקבל במוחו.

אבל אין די בכך. אילו עבודת האדם היתה רק במוחו, הרי שהיתה הוה-אמינא 
שדי בידיעה שקיבלנו מאבותינו, אבל כיון ש"כל לבבות דורש ה'" )דבה"י א כח, ט(, 

א"כ אפילו אם האדם יודע את הדברים בשכלו, חסרה לו עדיין ידיעת הלב. 

ובעומק, חסר לו אף בידיעת השכל, כמו שהארכנו לבאר שעל דרך כלל מה 
שידוע לנו זוהי שטחיות, לא תפיסה עיונית. אבל אפילו אם אדם יודע את 
הכל כי קיבל זאת מרבותיו, הוא ישב אצל רב שנתיים תמימות ולמד ממנו הכל 
בעיון - אפילו הכי הוא חייב לעמול מכח עצמו על מנת להגיע להשגת הלב 

שבדברים ולהשגת הדברים בלב.

אם כן, אין די לנו במה שמלומד לנו מאבותינו ובמה שמפורסם אצל כל בן 
דעת דרך כלל, כי אפילו אם הדברים ידועים בשכל, חסרה ידיעת הלב.

אֹו, ֲהִנְמָצא ְזַמן ְלָכל ְׁשָאר ֶחְלֵקי ָהִעּיּון ְוָלִעּיּון ַהֶּזה ֹלא ִיְהֶיה 
ְזַמן.

חלקי  לשאר  זמן  לעצמם  המוצאים  לאנשים  הרמח"ל  רבינו  מדבר  כבר  כאן 
העיון, כגון: פילוסופיה, תכונה, רפואה, ולהבדיל בדינים ובהלכות, אך ביראת 

ה' ובעבודתו ית' אינם מעיינים כלל.

אם אדם מצא זמן לעיין בשאר חלקי הדברים, עליו למצוא זמן לעיין גם ביראת 
ה'!

בדרך כלל אצל רוב בני האדם, הבעיה אינה מתחילה מיראת ה' שאינם מעיינים 
בה. הבעיה מתחילה מכך שלא קיים אצלם כלל המושג עיון.
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בכלל,  עיון  של  כח  לאדם  שיהיה  צריך  בארוכה,  לבאר  לעיל  שהארכנו  כפי 
ולאחר מכן עליו להפנות אותו בפרט לעיון ביראת ה', אבל אדם שאין לו כח 

עיון כלל - לא יוכל לקנותו מכח היראה. 

דבר זה לימדונו חז"ל באומרם: "הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות" )ב"ב קעה 
ע"ב(, ומדוע לא אמרו "הרוצה להחכים ילמד יראת ה'", הרי יש בה עיון גדול? 

תשובה לדבר: אדם שרוצה להחכים, אינו יכול ללמוד יראת ה'. מיראת ה' הוא 
לא יהיה חכם!

ומה באמת הסברא בזה? הרי לקמן מאריך רבינו הרמח"ל לבאר שאדם צריך 
להשקיע בעיון ביראת ה', ואף הביא מדברי חז"ל על הפסוק "הן יראת ה' היא 
חכמה", שהיא חכמה לבדה. אם כן, מדוע לכאורה לא יקנה האדם את כח העיון 

ע"י שיתעמק אך ורק בענייני היראה?

אכן, במשך הדורות היו רבים שטעו בכך, כמו שר' חיים מוולוז'ין זצ"ל מספר, 
שפעם הגיע לבית-כנסת ומצא שם ספרי מוסר לרוב, ספרי יראה ועבודת ה', 
שמאחר  למסקנה  הגיעו  אנשים  מצא!  לא  הוא  שלם  אחד  ש"ס  אפילו  אבל 
הם  מה  לשם  א"כ  ה',  ביראת  לעיין  בסוף  להגיע  היא  ]לשיטתם[  והתכלית 

צריכים את לימוד העיון בגמרא, הרי הם יכולים לגשת ישר לתכלית!

משל למה הדבר דומה, אדם מגיע לחנות ורוצה לקנות שולחן. הוא שואל: היכן 
המפעל המייצר את השולחן? אומרים לו: המפעל אינו כאן, הוא נמצא בחדרה. 
הוא אומר לעצמו: בשביל מה לקנות כאן בסניף, אלך לבדוק מה יש במפעל 
בחדרה, בטח שם השולחן יותר זול. וכך, אומר האדם לעצמו, אם בסופו של 
ישר  אגש  בגמרא,  לעיין  לי  למה  ה',  ליראת  העיון  בכח  להשתמש  עלי  דבר 

לתכלית, לשורש, למקור, ואעיין ביראת ה'!

אבל המשל אינו דומה לנמשל! אי אפשר להגיע לעיון ביראת ה' אם אדם אינו 
קונה עיון שכלי ע"י לימוד הגמרא, ונבאר. 

כפי שהארכנו מאד לבאר, העיון ביראת ה' הוא בעצם שילוב של לב ומח, ובכדי 
לעשותם שותפים, צריך קודם שיהיה כל אחד לעצמו. אם אין לב - אי אפשר 
לשלבו עם המח, ואם אין מח - אי אפשר לשלבו עם הלב. תחילה צריך שיהיה 

לאדם מח, ורק אח"כ ניתן לשלבו עם הלב.

אינו מתחיל מהעיסוק  אם האדם מדלג על העיון של התורה הקדושה, אם 
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בדיני ממונות, וחפץ להתחיל מיד לעיין ביראת ה' - דומה הוא לאדם שלפני 
שלימדוהו מספרים - מלמדים אותו חיבור, חיסור, כפל וחילוק. הרי פעולות 
אלו הינן סוג של שילוב בין שני מספרים, וצריך שקודם יהיה לו ידע במספרים, 

ורק אחרי כן יוכל לחבר או להפחית אחד מהשני.

עבודת האדם היא לשלב את המח והלב יחדיו, בבחינת "וידעת היום והשבות 
אל לבבך", שזהו העיון ביראת ה', אבל קודם צריך שיהיה לו מח, ובכדי שיהיה 
לאדם מח דקדושה, עליו לבנות את עצמו בעיון של התורה הקדושה. שם הוא 
קונה לעצמו את בנין המח, ולאחר מכן הוא בא לשלבו עם ההרגשות הטבעיות 

הנמצאות בלבו, וכך נוצרת אחדות המח והלב שזו יראת ה'.

אם כן, כשהרמח"ל כאן אומר הנמצא זמן לכל שאר חלקי העיון ולעיון הזה 
לא יהיה זמן - אין הכוונה לשלול את שאר חלקי העיון, ובעיקר את העיון 
בתורה הקדושה, אלא כוונתו שתחילה על האדם לבנות את כח העיון שבנפש, 

ולאחר מכן להגיע לעיון ביראת ה' שהוא שילוב של המח והלב.

ְלִהְסַּתְּכלּות  ְלָפחֹות  ִעִּתים  ְלַעְצמֹו  ָהָאָדם  ִיְקַּבע  ֹלא  ָלָּמה 
ַהֶּזה, ִאם ֻמְכָרח הּוא ִּבְׁשֵאִרית ְזַמּנֹו ִלְפנֹות ֶאל ִעּיּוִנים אֹו ֶאל 

ֲעָסִקים ֲאֵחִרים?

פעמים שהאדם יודע את גודל חובת הדבר, אבל כדרכו של עולם הוא טרוד 
בעניניו, עתים לצורך ועתים פחות לצורך, אבל אפילו אם הוא טרוד לצורך, 
בדרך כלל יש באפשרותו למצוא לעצמו זמן מועט להתעסק בדברים החשובים 

באמת. 

אפילו אם נראה לו שבאמת בשאר יומו הוא מוכרח לעיין בדברים אחרים כי 
או  יכשל,  כדי שלא  לומד הלכה  הוא  זאת:  אותו לעשות  המציאות מכריחה 
להבדיל לומד רפואה כי זו פרנסתו - לכל הפחות עליו למצוא לעצמו עתים, 

זמן מסויים בכל יום לעיין ביראת ה'.

כמו שמבינים למשל, שאדם העמל לפרנסתו הקב"ה אינו תובע ממנו שיעזוב 
לתורה,  עתים  לקבוע  הוא  מחוייב  ומ"מ  בתורה,  ויעסוק  בפרנסה  עמלו  את 
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לתורה".  עתים  "קבעת  היא:  פטירתו  לאחר  אדם  שנשאל  השאלות  ואחת 
וקביעת עתים זו לתורה, אין תכליתה רק הלימוד של שעה או שעתיים ביום 
ויותר, כל אחד לפי אפשרותו, אלא מכח זה בעצם האדם נעשה מקושר למקור 

החיות שבתורה הקדושה. 

כמו, להבדיל, אדם היוצא בבוקר מהבית לעמל יומו עד הלילה, שדואג לקחת 
עמו בשקית מעט אוכל ובקבוק קטן של מים, והאוכל והמים הללו הם אלו 
שמזינים את גופו לאורך כל היום כולו - כך השעתיים לימוד הללו, הם בעצם 

הכח ממנו יונק האדם את חיותו במשך כל היום.

הלימוד  ובשעת  שעתיים,  לומד  האחד  אנשים:  סוגי  שני  בזה  שישנם  אלא 
הוא לומד, אבל בשעה שהוא סוגר את הספר, הוא שוכח ממנו ונזכר בו רק 
למחרת כשפותחו שוב. זהו אדם ששעתיים יש לו חיות, אבל כל היום כולו 

הוא בבחינת מת! 

לעומת זאת, ישנו אדם הלומד שעתיים, והם עבורו מקור חיותו. הוא מוכרח 
אח"כ לצאת לעמול לפרנסתו, הוא מוכרח להתעסק בטרדות המשפחה וגידול 
הילדים, אבל יניקת החיים שלו היא מאותן שעתיים. שאר העיסוקים אצלו 

הם בגדר חוב שהוא חייב לפרוע.

למה לא יקבע האדם  מהאדם:  הרמח"ל  תביעת  העבודה:  בענייני  ולענייננו 
לעצמו עתים לפחות להסתכלות הזה - אין זה ענין של קביעת עתים לתורה 
בלבד, אלא שמכח העתים הללו אדם יקבל הסתכלות אחרת על החיים, משם 

הוא יקבל מקור אחר של חיות!

ניתן דוגמא.

לאדם יש מקצוע, כגון תיקון מכונות כביסה, והוא עובד בו מבוקר עד ערב, 
כדברי הכתוב "יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב" )תהלים קד, כג(. מהיכן הוא 
יודע את המקצוע? הוא למד שנתיים. השנתיים הללו עברו כבר מזמן, לפני 
חמש-עשרה שנה, אבל הם אלו שבעצם נותנים לו את ההכוונה לכל עבודתו 
במשך היום, הם הבסיס של חיי היום-יום. אם הוא לא היה לומד איך לתקן 
מכונות כביסה לפני חמש-עשרה שנה, הוא לא יכל כיום לעבוד מבוקר עד 

ערב. 
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אם כן, כשמבינים שעל האדם לקבוע עתים לעיין - הן בדברי התורה הקדושה 
יחיה בשאר הזמן.  גדר של דפוס חיים איך הוא  זהו  והן בענייני העבודה - 
אין הכוונה להשקיע עתים רק לשם עתים, אלא לקבוע עתים שמכוחם יהיה 
מקושר לתורה גם בשאר חלקי היום. אם לא ינהג כך - יתכן שבזמן שהוא 
לומד הוא חי, אבל בשאר חלקי הזמן הוא מת. אולם בעומק יותר, גם באותו 

זמן הוא לא תופס את הדברים בצורה נכונה.

אם כן, אפילו אדם שאין לו זמן רב, ובדרך כלל רוב בני האדם לפחות חושבים 
שאין להם זמן, אבל לקבוע עתים, למצוא זמן מועט - אפשר גם לשיטתם, 

ואותו זמן מועט צריך לתת להם מבט אחר לגמרי על כל סדר יומם.

כאותו מעשה ידוע בר' ישראל מסלנט שבא לפניו אדם ואמר שיש לו אפשרות 
ללמוד חצי שעה ביום, ושאלתו בפיו מה ילמד בזמן הזה? אמר לו ר' ישראל 
שילמד מוסר, וכששאל מדוע, הסביר ר' ישראל: כשתלמד מוסר, תגלה שיש 

לך יותר זמן ללמוד, ואז ממילא תלמד גם גמרא.

זו  אלא  גרידא,  התעוררות  איננו  המוסר  שלימוד  הוא,  הסיפור  של  העומק 
עבודת האדם שבאמצעותה הוא מקבל הסתכלות אחרת, ואז לפתע ימצא עוד 

זמן פנוי ללימוד ולעבודת ה'.

יועצים, שעבודתם היא לייעץ לבני אדם איך לעבוד מקסימום עבודה  ישנם 
במינימום זמן. מסדרים לאדם את סדר יומו, שיראה כיצד אפשר לנצל טוב 

יותר את הזמן. 

אם אדם באמת לומד את דברי רבותינו ז"ל בענייני עבודת האדם, הוא ימצא 
הפנימית.  הנקודה  זו  לא  החיצוני,  החלק  זהו  אבל  בזה.  להשקיע  זמן  יותר 

הנקודה הפנימית היא, שינתב את כל צורת החיים באופן שונה.

ְוִהֵּנה ַהָּכתּוב אֹוֵמר )איוב כח, כח( 'ֵהן ִיְרַאת ה' ִהיא ָחְכָמה', 
ְוָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת לא ע"ב( 'ֵהן - ַאַחת'. ֲהֵרי 
ֶׁשַהִּיְרָאה ִהיא ָחְכָמה, ְוִהיא ְלַבָּדּה ָחְכָמה, ּוַוַּדאי ֶׁשֵאין ִנְקָרא 
ָּגדֹול  ִעּיּון  ִּכי  ִהיא,  ָהֱאֶמת  ַאְך  ִעּיּון.  ּבֹו  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  'ָחְכָמה' 
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ָצִריְך ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָלַדַעת אֹוָתם ֶּבֱאֶמת, ְוֹלא ַעל ַצד 
ַהִּדְמיֹון ְוַהְּסָבָרה ַהּכֹוֶזֶבת, ָּכל ֶׁשֵּכן ִלְקנֹות אֹוָתם ּוְלַהִּשיָגם.

כאן כתובה בעצם התמצית של כל דברי רבינו הרמח"ל עד כה. הוא בא לבאר 
ולהעמיד שישנה תפיסה מוטעית המביטה על ענייני היראה בפרט והעבודה 
בכלל, כדברים הידועים לכולם אלא שקשה לקיימם. ישנם נסיונות, יצר הרע 
ותאוות, ולכן קשה להתמודד עם חיובי העבודה. הֶיַדע ידוע, אבל ההתמודדות 

קשה.

משל למה הדבר דומה, כל בני העולם ללא יוצא מן הכלל, יודעים שהעישון 
מזיק לבריאות, ועם כל זאת רבים הם המעשנים. מדוע? כי יש להם תאוה. 
בדעה לא חסר. הם יודעים שאנשים מעשנים נעשים חולים מזה, סובלים סבל 
רב וחלקם מתים, אך חסר להם בהשבה אל הלב. התאוה גוברת על פני ההשבה 

אל הלב של הסיכון העצום הכרוך בעישון.

זו ההסתכלות הפשוטה על ענייני המוסר והיראה: אדם יודע את הדברים, רק 
קשה לו להתמודד איתם. הוא יודע שצריך להתנהג באופן מסוים והוא מתנהג 
באופן אחר, וכשנשאל מדוע, הוא אומר: אתה צודק, קשה לי, אין לי כח, יש 

לי תאוות וכו'.

שורש  זהו  לא  ולא,  לא  לשלול!  הרמח"ל  רבינו  בא  בדיוק  הזו  התפיסה  את 
הבעיה! ודאי שזה חלק מהבעיה, אבל אין זה שרשה! שורש הבעיה נעוץ בכך 
שהאדם אפילו לא יודע את הדברים. אם היה יודע אותם, כבר היה לו הרבה 

יותר קל!

החלק של הידיעה יש בו שני חלקים: חלק סגולי, וחלק פנימי יותר.

החלק הסגולי, כמו שמבואר בדברי רבותינו, שהאור של כל דבר טמון בחלק 
בשאר  וכן  ההדלקה,  בדיני  מונח  חנוכה  מצות  של  האור  לו.  השייך  התורה 

המועדים. 

זהו עניינה של הסגולה המובאת בספרים הקדושים, שכשמתגברת על האדם 
איזו שהיא תאוה, שיקרא את הפסוק המדבר על אותה תאוה עוד פעם ועוד 
פעם, ומכח כך ינצל. כגון אדם שיש לו תאוה לשקר, שיחזור עשרות פעמים 
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על הפסוק "מדבר שקר תרחק", וכך ימנע מלשקר. העומק של עצה זו הוא, 
כי בעצם האור של המצוה גנוז באותו פסוק, ואם אדם חוזר על הפסוק, הוא 

בעצם מאיר בתוכו את האור שגנוז בפסוק, והוא ישמור עליו מפני החטא.

בכך  די  לא  מסויים,  בדבר  לפעול  האדם  רוצה  שכאשר  רבותינו,  הורונו  לכן 
שיעסוק בו בפועל, אלא מוכרח הוא ללמוד את חלקי התורה השייכים לאותו 
ענין, שכן יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ויום, ולולי עזרת הבורא יתברך 
אינו יכול לו. היכן טמונה עזרה זו? בדינים, בהלכות, בסוגיא של אותו ענין. שם 
מונח האור הרוחני, ובצירוף נקודת העמל שלו - האור הזה יסייע לו להילחם 

ביצרו.

נזקק לסיוע. כוחו לבד  הרי בכדי שיוכל אדם לעבוד את בוראו כראוי, הוא 
אינו מספיק. מהיכן ישאב האדם סיוע לעבודת הבורא? כאשר ילמד בעיון את 
הסוגיות הנוגעות לחלקי עבודת ה', כל חלק וחלק שילמד - יתגלה לו האור 
שבו, והוא יהווה עבורו סיוע להגיע לנקודה הפנימית שברצונו להשיג. זוהי, אם 

כן, סיבה אחת לצורך לעיין בענייני היראה ושאר חלקי העבודה.

סיבה פנימית נוספת מדוע צריך עיון גדול בכל הדברים הללו, היא מחמת שאם 
אדם אינו יודע באמת את הדברים לעומקם - הוא גם לא יודע איך לקנותם.

עיון גדול צריך כדי לדעת אותם באמת, ולאחר מכן לקנות אותם ולהשיגם. 
בכדי לקנות אותם, צריך עיון גדול.

את הפסוק "עם לבן גרתי" ביארו בספרים הקדושים, שבעצם יעקב אבינו למד 
מלבן את מדת הרמאות דקדושה. "אחיו אני ברמאות", כך הוא אמר לרחל כבר 

מתחילה.

כאשר האדם רוצה לעבוד את בוראו, עליו לדעת כי אין זה רק ענין של עשיה 
גרידא, אלא גם ענין של פקחות.

בידיעת  רק  תלויה  אינה  בהם  שהצלחה  מבינים  כולם   - בעסקים  להבדיל, 
חלק  עסקים,  לניהול  תואר  שלומד  אדם  לפעול.  כיצד  מעשיות  הגדרות 
בהם  שיש  מקומות  לזהות  היכולת  היא  לעצמו,  לרכוש  שעליו  מהמומחיות 
הזיהוי  הזדמנות.  שהיא  איזו  פירצה,  שהיא  איזו  לזהות  להרויח,  פוטנציאל 
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הזה - היא היא נקודת הפקחות שבתוך האדם. שני אנשים רואים את אותה 
מציאות, האחד מזהה בה הזדמנות להרויח והשני לא מזהה. 

כך גם בעבודת השי"ת, אי אפשר לתת הגדרות מה בדיוק על האדם לעשות. 
בהלכה ניתן להגדיר לאדם: עשה כך, אל תעשה כך, זה מותר וזה אסור, כאן 
חייבים וכאן פטורים, אבל עבודת הנפש של האדם, בחלקה הגדול בנויה על 
פקחות! מי שחריף - יש לו כלים ראויים לעבוד, אולם מי שהוא בגדר 'תמים' 
שיבקש  אף  ועל  טובות  כוונות  לו  שתהיינה  אף  על  שבדבר,  השלילי  במובן 

הוראות, אך חסרה לו פקחות ולא ידע איך להסתדר.

עוצרת  שלפניו  המכונית  ולפתע  בכביש,  נוסע  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
במהירות. צריך איזו שהיא פקחות, אינטואיציה, כיצד לנהוג. אם אין מכונית 
מאחוריו - ישתדל לבלום בכל כוחו. אם ישנה מכונית מאחוריו במרחק קצר, 
הרי שאם יעצור, תתרחש תאונת שרשרת. כעת יבדוק מה קורה מימינו ומה 
קורה בשמאלו, מה מידת הסיכון שבפניה לשני הכיוונים הללו. עליו לחשב 
את כל הצדדים, ולהחליט במהירות שיא מה עליו לעשות מתוך האפשרויות 
שעומדות לפניו ]פעמים שהאפשרות הטובה מבין כולן היא להיכנס במכונית 

שלפניו, כי זהו הצעד הכי פחות מסוכן. גם זה קורה[.

זהו אדם פיקח - אדם שיש לו את הכללים העקרוניים, אבל הוא קורא את 
השטח ומבין איך עליו להתנהג בהתאם.

אף העיון בענייני העבודה מורכב משני חלקים: ידיעת כללי החכמה, והבנת 
המציאות ביחס לכללים. 

ענין זה מוצאים אנו גם בלימוד ההלכה. אדם הלומד הלכה, אסור לו להורות 
לרבים הלכה למעשה קודם שיעשה שימוש אצל חכם. ולא משום שאינו יודע 
את ההלכה, אלא משום שחסר לו מה שנקרא 'שולחן ערוך חלק חמישי'. יכול 
אדם לדעת על בוריים את ארבעת חלקי השולחן ערוך, אבל הוא לא מסתדר 
עם החלק הפרקטי, כי המציאות נראית באופן מסויים, לא בדיוק כפי שכתוב 
בהלכה. החכמה היא לראות את ההלכה בתוך המציאות, ולשם כך על האדם 
מיושמים  בהלכה  הכתובים  הדברים  כיצד  ולראות  חכמים,  שימוש  לעשות 

למעשה בחיי היום יום. 

אדם שאינו יודע את המציאות, עלול להיכשל בהוראות לא נכונות מחמת אי 
ידיעת המציאות.
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ישנו אדם היודע את ההלכה, אבל המקרה שמגיע לפניו מבחינתו הוא סתום 
וחתום, אין לו מושג איך להתמודד איתו. הדיינים המומחים - מומחיותם אינה 
רק בידיעת התורה, אלא שעל כל מקרה המגיע לפניהם, הם יודעים להסתכל 

מכל הכיוונים האפשריים ולהגדירו בהגדרה ההלכתית הנכונה. זוהי פקחות.

אדם המעיין באופן תמידי, מוחו הופך להיות מח עיוני, הרואה את כל צדדי 
הבעיות האפשריים. 

נסכם את הנקודה היסודית הכתובה בדברי הרמח"ל עד כאן: לימוד המוסר 
וענייני העבודה הוא בעצם לימוד עיוני, עמוק. זוהי חכמה של שילוב בין מח 
ולב, ויחד עם זאת שילוב של המציאות בפועל. אלו הכלים הנדרשים לאדם 

בבואו לעבוד את עבודת השי"ת.

העיון כולל בעצם שלושה חלקים: א. בנין עצמי של כח עיון שכלי. ב. שילוב 
האדם  של  הטבעיים  הרגשות  כלומר:  השכלי.  העיון  עם  הטבעיים  הרגשות 
מנותבים על ידי העיון השכלי וממילא העיון השכלי שלו מורגש אצלו בלב, 
ועי"ז הוא חש הרגשה רוחנית. ג. ידיעת המציאות והיכולת לעבוד עם המח 

והלב על פי המציאות הקיימת.

ניתן דוגמא.

היה  אליהו',  ה'מכתב  בעל  זצ"ל,  דסלר  הרב  העישון.  ענין  את  קודם  הזכרנו 
רגיל לעשן סיגריות ]בדור הקודם זה היה הרבה יותר מצוי, היתה הרבה פחות 

מודעות לכך שזה מזיק, והיו אף רופאים שטענו שהעישון מועיל לבריאות[.

בשלב מסויים, הוא הגיע לכלל החלטה שעליו להפסיק לעשן, אבל כח תאות 
העישון שבו היה חזק, וגם כח ההרגל. אדם שרגיל לעשות דברים במשך עשרים 
ושלושים שנה - קשה לו להתנתק מהם. הוא ניסה להפסיק, וראה שזה קשה. 

אבל מאידך הוא מאד רצה להפסיק. 

מה עשה? 
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הוא השתמש עם המושג "אחיו אני ברמאות". הוא לקח כח שלילי שבאדם - 
כח הגאוה - ומכוחו הפסיק לעשן. 

כיצד? 

הוא ישב והעמיק חקר בכוחות הנפש והמידות שלו: מה יותר חזק אצלי, האם 
כח הכבוד או התאוה לעשן. הוא בדק את עצמו, והגיע למסקנה שתאות הכבוד 
חזקה יותר מהתאוה לעשן, והחליט להשתמש עם כח הכבוד שבו. הוא תלה 
מודעה גדולה על פתח חדרו: "הריני מודיע בזה שהפסקתי לעשן". מעכשיו הוא 
לא יוכל לעשן, שהרי אם הוא יעשן כולם יגידו: הנה, הוא לא הצליח לעמוד 

במה שקיבל על עצמו. הוא יצר מלחמה בין הכבוד לתאוה, והכבוד ניצח.

כבוד,  הנקראת  ביותר  שלילית  לכאורה  שהיא  מידה  לקחת  פקחות.  זוהי 
ולהשתמש עמה לעבודת ה'. כל אחד היה אומר: להשתמש עם הכבוד בעבודת 

ה'?! הרי הקב"ה לא סובל את בעלי הגאוה! 

אבל הוא לקח את המידות השליליות, הגאוה והתאוה, וביטש את האחת על 
ידי השניה. ומה היתה התוצאה? ע"י שיצר מלחמה בין שני הכוחות השליליים 

הוא שבר את התאוה. זוהי דוגמא לאדם פיקח.

האדם הפשוט ינסה לחפש כל מיני רעיונות, אבל להשתמש עם שני כוחות 
אדם  רק  מסוגל  לזה   - מהתאוה  ולהתפטר  השני  את  אחד  ולנצח  שליליים 
שהגיע לכח עיון של שכל, לכח עיון של לב ולכח עיון מציאותי, לשלב את 

שלשתם ביחד ומכח כך להתפטר מהעישון.

זהו בעצם סיכום בקצרה של כל מה שנתבאר מתחילת הספר עד קטע זה.

והנה, עד עכשיו דיברנו על היסוד הכללי של העבודה, שהוא כח העיון. לאחר 
אנו באים לבאר מה  איזה כח אנחנו באים להשתמש, עתה  ביררנו עם  מכן 

עלינו לעשות עם אותו כח.

משל למה הדבר דומה, אדם מביא חומרי בנין - מלט, מים וכו', ברשותו גם 
כלי בנין, וכעת עליו להתחיל לבנות את הבית. 

צריך  מה  אבל  יתברך,  לעבודתו  הנדרשים  הכלים  את  כבר  בידינו  נניח שיש 
לבנות?
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על זה אומר רבינו הרמח"ל:

לֹום ְמַלְּמֵדנּו ְּבָאְמרֹו )דברים י,  הּוא ַמה ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ
יב-יג(: 'ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלֶקיָך ֹׁשֵאל ֵמִעָּמְך ִּכי ִאם ְלִיְרָאה 

ֶאת  ְוַלֲעבֹד  אֹתֹו  ּוְלַאֲהָבה  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ָלֶלֶכת  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֶאת 
ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך ִלְׁשֹמר ֶאת ִמְצֹות ה' ְוֶאת 
ם  ֻחֹּקָתיו'. ָּכאן ָּכַלל ָּכל ֶחְלֵקי ְׁשֵלמּות ָהֲעבֹוָדה ַהִּנְרֵצית ַלּׁשֵ
ְׁשֵלמּות  ָהַאֲהָבה,  ִּבְדָרָכיו,  ַהֲהִליָכה  ַהִּיְרָאה,  ְוֵהם:  ִיְתָּבַרְך, 

ַהֵּלב, ּוְׁשִמיַרת ָּכל ַהִּמְצֹות.

שלימות  חלקי  את  פרט  אחרי  פרט  הרמח"ל  רבינו  לנו  יבאר  והלאה  מכאן 
העבודה. כאשר מצטרפים כל החלקים - אז נוצרת השלימות הנכספת.

החלק הראשון הוא היראה. מהי יראה?

ִמְּלָפָניו  ֶׁשִּייָרא  ִיְתָּבַרְך,  רֹוְממּותֹו  ִיְרַאת  ִהיא   - ַהִּיְרָאה 
ְּכמֹו ֶׁשִּייָרא ִמִּלְפֵני ֶמֶלְך ָּגדֹול ְונֹוָרא, ְוֵיבֹוׁש ִמְּגֻדָּלתֹו ַעל ָּכל 
ְּתנּוָעה ֶׁשהּוא ָּבא ְלִהְתנֹוֵעַע, ָּכל ֶׁשֵּכן ְּבַדְּברֹו ְלָפָניו ִּבְתִפָּלה 

אֹו ְּבָעְסקֹו ְּבתֹוָרתֹו.

כגמול  לאדם  משלם  עולם  בורא  העונש.  יראת  היא  ביותר  הידועה  היראה 
יענש   - עבירה  יעבור  חלילה  שאם  מפחד  ואדם  מידה,  כנגד  מידה  מעשיו, 
תתאה',  'יראה  הקדושים  בספרים  נקראת  והיא  העונש,  יראת  זוהי  משמים. 

היראה התחתונה.

הכבוד  רק  לא  אבל  האדם.  כבוד  היינו  הכבוד,  יראת  היא  האמצעית  היראה 
השלילי שהוא מתיירא וחושש ממה שיאמרו עליו הבריות, אלא ההכרה שאדם 
מכיר בערך נשמתו העליונה, והוא מתיירא לעשות מעשים שאינם לפי כבודו. 

זהו סוג נוסף של יראה, שגם עליה לא דיבר רבינו הרמח"ל כאן. 
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הרמח"ל מדבר על היראה העליונה שהיא: "יראת רוממותו יתברך". אדם מודע 
לכך שהוא עצמו שפל וקטן, והבורא יתברך גדול ונורא. 

מה עניינה של יראה זו מפני רוממותו של הבורא יתברך?

ניתן היה לפרשה כך: אדם מבין שאם הבורא יתברך כל כך גדול והוא כל כך 
קטן, בהכרח שהוא יתברך שולט עליו, כי כך היא דרכו של עולם, שקטן נשלט 

ע"י הגדול. 

אלא שאם כן, הרי ששוב זוהי יראה של פחד מפני העונש. זו לא יראה של 
רוממות בעצם, אלא יראת העונש הנובעת מהרוממות. 

אם כן, מהי יראת הרוממות בעצם?

שִיירא מלפניו כמו שיירא מלפני מלך גדול ונורא. קודם נבאר את המשל, 
ולאחר מכן ננסה להבין את הנמשל.

מלך, כנראה שאף אחד מאיתנו לא ראה פנים מול פנים ]אולי בתמונות[, אין 
כיום בישראל מלך, ומ"מ המושג מלך כמלך מוכר לנו ממעשים ומידיעות. 

מוקירים  הננו  שבאמת  מלך  מלך,  לפני  אנו  שעומדים  לעצמנו  אפוא,  נצייר, 
אותו ומעריכים אותו. לא מלך ירדן, לא מלך סעודיה, אלא דוד מלך ישראל 

ע"ה. נמצאים אנו כעת בארמונו!!

כיצד נראית היראה מפניו?

דוד המלך ודאי היה אדם טוב לב, רחמן, ולא היה חפץ מצד עצמו להעניש בני 
אדם. אדרבה, הוא אהב בכל לבו כל יהודי ויהודי. אם כך, מפני מה באמת היו 

מתייראים מפניו?  

כמובן שאיננו מדברים כאן על יראה של פחד, מכך שמלך בהבל פיו יכול להרוג 
זו שוב יראה מפני כח השליטה של  זו יראת הרוממות, כי אם כן  אדם. לא 
דוד המלך, יש לו צבא ומשרתים שבכוחם להרוג. מדברים אנו על יראה מעצם 
גדלותו. זוהי יראה בנפש שמרגישה איזה שהוא צורך פנימי להתנהג בהתאם 

למעמדו של זה שהוא עומד לפניו. 

לצורך הדוגמא נתבונן כיצד נראה חתן ביום חופתו, וכיצד נראית הנהגתו. כל 
אחד מבין שחתן בליל כלולותיו, ביושבו ליד שולחן הכבוד באולם המלא מפה 
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יושב על  צורה כמו שהוא  ישב באותה  לפה במוזמנים מכובדים, לעולם לא 
הספה אצלו בבית. הוא ישב בצורה הרבה יותר מכובדת.

זהו סוג אחר של יראה. לא שהחתן מפחד מפני מישהו, אלא זו יראה הנובעת 
יודע שכעת הוא  והוא  מעצם היותו חתן. הוא מכיר ברוממות המושג חתן, 
חתן, ממילא הוא מכבד את המעמד שאותו הוא מייצג. זוהי יראת הרוממות: 

אדם מתיירא מעצם הדבר, מתיירא לפגום במעמד בו הוא נמצא.

נעתיק זאת למושג מלך. אדם הנמצא לפני מלך, לא רק שהוא מתיירא להיות 
יתנהג שלא כראוי לכבודו של המלך, אלא עצם מציאות  מורד במלכות אם 
המלך יוצרת לאדם תפיסה פנימית: כאן מתנהגים בצורה אחרת. לפני המלך - 

אדם לא ישב כמו שהוא יושב בביתו.

אלו הם דברי הרמ"א בתחילת השו"ע או"ח: "כי אין ישיבת האדם ותנועותיו 
ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, 
ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב 
המלך". דבר טבעי הוא, שכאשר נמצא אדם לפני אישיות מכובדת, אפילו אם 
יתרווח באותה צורה שהיה מתרווח בהיותו לבד בביתו,  אינו מלך, הוא לא 
ואם יעשה כך - ניתן יהיה להסיק שהוא לא ממש מעריך את אותה אישיות 

שמולה הוא יושב.

פשוט  כך  כל  זה  יסוד  אם  היא:  גדול. השאלה  באדם  וגם  זאת,  הבנו  במלך 
וברור, מדוע הוא לא קיים בדרך כלל אצל האדם כלפי מלך מלכי המלכים? הרי 
כולם יודעים שמלך מלכי המלכים נמצא ליד האדם ממש, לית אתר פנוי מיניה, 
כבודו מלא עולם, הכל ידוע. מדוע, אפוא, אין לאדם את אותה הרגשה שיש לו 

בשעה שהוא נמצא בבית מלך בשר ודם?

התשובה הפשוטה והברורה טמונה בהמשך דברי הרמ"א שם: "כשישים האדם 
אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה 
במעשיו, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד". לא 

מספיק שהדברים יהיו ידועים בשכל, הם צריכים להיות על לבו של האדם!

אבל האמת היא, שהבעיה של רוב האנשים אינה רק שהידיעה אינה מושבת אל 
הלב, אלא שגם אינה קיימת אצלם בשכל!!
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שכן, כשבאים להגדיר דבר הקיים בשכל, ישנם בזה שני רבדים. 

קיים בשכל, אפוא, יש בו שתי משמעויות: יש מושג שזה קיים בכח. הוא יודע. 
אם תשאל אותו, הוא יענה לך. אם נשאל לדוגמא בן אדם: כמה זה שתים ועוד 
שתים, הוא יענה: ארבע. ידיעה זו קיימת אצלו בשכל? כן. אבל הוא לא הולך 
כל היום מהבוקר עד הלילה וחושב לעצמו: שתים ועוד שתים שווה ארבע, 

שתים ועוד שתים שווה ארבע... 

ויש מושג של קיים בפועל; הרי האדם חושב כל הזמן. חלק גדול מהמחשבות 
ו'קיים  פועל,  הכח המחשבתי  אבל  אמיתיות,  ומיעוטן מחשבות  דמיונות  הן 
בשכל' במובן העמוק הוא, שזה מה שהוא חושב, זה מה שמעסיק אותו כל 

הזמן! 

לדוגמא, אם נשאל אדם: האם מותר לנסוע בשבת? הוא יענה מיד: לא! גם דבר 
כזה נקרא קיים, אבל הוא לא קיים בכל עת ובכל שעה. הוא קיים בכח, שאם 
נשאל אותו הוא יפעיל את כח המחשבה וזו תהיה תשובתו, אבל קיים בעומק, 

הכוונה שזה מה שהוא חושב בפועל!

ישנם אנשים שכאשר אומרים להם: צריך לעשות כך וכך, מיד הם עונים: 'אין 
בעיה, אין בעיה, אפשר לעשות זאת...'. ודאי שאין בעיה, אבל במציאות הם 
אף פעם לא עושים. זה שאדם יכול לחשוב על דבר מסויים, זה לא בהכרח 

שהוא חושב עליו.

לענייננו: כשאמרנו שהמושגים 'מלוא כל הארץ כבודו' ו'לית אתר פנוי מיניה' 
קיימים במח האדם, אצל תשעים ותשע פסיק תשע אחוז מהאנשים, זה קיים 
רק ברובד שאם נשאל אותם האם ה' נמצא כאן הם יענו תשובה חיובית, אבל 

לא שעל זה הם חושבים מבוקר עד ערב!

הבעיה אצלנו איננה שהידיעה ממציאות ה' אינה מושבת אל הלב, אלא שאפילו 
וכמו שביאר  יקיים האדם את ה"וידעת היום",  במח היא איננה קיימת. אם 
הבעל התניא שהוא תוקע מחשבתו תמיד בענין, וזו תהיה מחשבתו בכל עת 

ובכל שעה - בסופו של דבר יגיע גם ל"והשבות אל לבבך".

אינם  הם  אך  דברים,  הרבה  כך  כל  יודע  אני  רבים:  בפי  נפוצה  שאלה  ישנה 
מּושבים אל הלב. מדוע?
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ודאי שלפעמים ישנה גם בעיה שהלב יש בו הרבה טומאה וצריך לטהר אותו, 
אבל זה רק חלק מהבעיה. עוד חלק לא קטן מהבעיה הוא, שהדברים אינם 

נמצאים אפילו במוחו של האדם! 

במח ישנם שלושה חלקים: חכמה, בינה ודעת. חכמה היא עצם כך שהאדם 
היינו שהוא  ודעת - מלשון חיבור,  בינה היא שאדם מתבונן בדברים,  יודע, 
מקושר לדברים, מחשבתו מחוברת, קבועה בדבר הזה ]איננו מדברים עדיין על 

חיבור של לב, אלא על שלושת חלקי המח[.

אצלנו המושג "יודע", הוא מושג משובש. העולם סבור ש'דעת' פירושה שאם 
נשאל אותו כך והוא יענה, הרי שהוא יודע את הדבר. זה לא המושג "יודע" של 

חז"ל. המושג "דעת" בחז"ל הוא ששם האדם נמצא, בזה קבועה מחשבתו. 

אם כן, כשבאים לדבר על עבודת האדם בענין היראה, שעניינה הוא לירא מפני 
מלך גדול ונורא, היינו בורא עולם - מובן מאד מדוע יש קושי להגיע לאותה 

יראה.

הרי כל היראה מבוססת על כך שהאדם מרגיש שה' נמצא כאן ואני ניצב לידו, 
וממילא עלי להתנהג כמו שמתנהגים בבית מלך. כדי להגיע למצב שאדם ירגיש 
כך, צריך שתקדם לזה מחשבה מתמדת שה' נמצא כאן. אין די בידיעה בלבד 
של דברי חז"ל, אלא מחשבה מתמדת על מציאות ה'. כשאדם יתחיל לחשוב על 
כך, לאט לאט הוא יגיע לבחינת "וידעת היום", שהמחשבה תהיה קבועה באמת 
בידיעת מציאות ה', ולאחר מכן גם ל"והשבות אל לבבך", הוא ירגיש בלב שה' 

נמצא כאן, ואז יוכל לבא לידי היראה.

מבנה  בכל  מאד  יסודית  הקדמה  צריכים  אנחנו  ליראה,  להגיע  בכדי  כן,  אם 
עבודת האדם: להתרגל לחשוב על מציאות ה'. תחילה דקה ביום, מי שלא יכול 
דקה - חצי דקה, מי שקשה לו חצי דקה - עשרים שניות, ומי שמתקשה אף 

בזה - עוד פחות. העיקר לחשוב, להתבונן!

מה לחשוב?

מחשבה פשוטה: ה' נמצא כאן לידי! להתחיל להכניס את המושגים למח. לא 
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שהוא לא יודע אותם, אבל שיתרגל שהם קיימים אצלו במחשבה בפועל באופן 
תמידי. הרי אדם ממוצע יכול לעבור עשרים וארבע שעות ולא לחשוב על כך 
כך.  יחשוב על  והוא לא  ושנתיים  גם שנה  יכולים לעבור  אפילו פעם אחת! 
אפילו בעת שהוא מתפלל - פעמים שהוא ח"ו מדבר עם הקיר ועם עצמו, וגם 
אם חש שהוא מדבר עם בורא עולם, הוא לא חושב שהוא כאן, הוא רק חושב 

שה' שומע. 

ממי  יראה?  לאדם  תהיה  כיצד  יראה.  אין  לאדם  מדוע  מתפלאים  זה  ואחרי 
הוא יתיירא? כביכול אצלו הבורא עולם לא נמצא, וא"כ אין ממי להתיירא. 
גם אנו  יוכל להתיירא ממנו?!  בורא עולם, האם  מי שאינו מאמין ח"ו שיש 
שהננו מאמינים בני מאמינים שהוא קיים, אבל אם האמונה הזו אינה מורגשת 
אצלנו, לא נמצאת אצלנו לא במחשבה ולא בלב - בודאי שכמעט לא תורגש 

בנו יראה.

אם כן, חלקי השלימות בנויים על אותה נקודה שהאדם מתחיל לבסס יסוד 
אחד ברור: השי"ת נמצא כאן!! כמה זמן ביום להקדיש למחשבה על כך? כל 
אחד לפי יכולתו, אבל להבין שהשאיפה של החיים היא להגיע למצב של ידיעת 

מציאות השי"ת מתמדת במוחו ובלבו, בכל עת ובכל שעה.

אף שמתחילים בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת", אבל 
במטרה להבין שמציאות השי"ת צריכה להיות מתמדת במוחו ובלבו בכל שעה. 
לא לחיות במצב של "תפסת מרובה", כי אז יהיה "לא תפסת", אלא לחיות 
במצב של "תפסת מועט תפסת", להתרגל לחשוב בפועל ממש: השי"ת נמצא 
כאן! עד שבמשך הזמן הדברים הללו יתרחבו עוד ועוד, וכפי ערך העומק של 

ה"וידעת היום", כך בעז"ה יזכה להגיע ל"והשבות אל לבבך".

אם כן נתבאר לנו, שהיראה בעצם בנויה על ההכרה הפשוטה ביותר שמציאות 
השי"ת קיימת כאן, ואז יבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בא להתנועע, כל 

שכן בדברו לפניו בתפילה או בעסקו בתורתו.

יראת הרוממות מורכבת משני חלקים ]כפי שנראה ונבאר יותר בהרחבה להלן 
בפרק היראה[. 
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נתבאר, שהיראה מבוססת על כך שאדם חש שהשי"ת נמצא כאן. עם זאת, 
יש לדעת שישנם זמנים שהם יותר קרובים לחוש זאת, וישנם זמנים שפחות 
קרובים לחוש. הזמן שקרוב לחוש, הוא כמו שכתוב כאן בדברו לפניו בתפילה 
או בעסקו בתורתו. כאשר הוא מתעסק בעולם הרוחני, הוא יותר קרוב לחוש 
עם מי הוא מתעסק, כמו שידוע שתפילה עניינה שאדם מדבר לבורא עולם, 

ולימוד התורה עניינו שהבורא עולם מדבר לאדם.

כל  ולשאר  והתורה,  התפילה  עסק  לזמן  מתחלקת  הרוממות  שיראת  נמצא, 
זמני היום. בזמן עסק התורה והתפילה, באופן טבעי האדם יותר נוטה לחשוב 
על מציאות ה', ולכן יותר קל לו להגיע באותו זמן ליראה. בשאר זמני היום 
שהאדם עסוק, כל אחד לפי דרכי עיסוקיו, באופן טבעי הוא פחות נוטה לחשוב 
על בורא עולם, וממילא הוא פחות נוטה להגיע ליראה שעניינה בושה מגדולתו. 
אבל כאשר הוא יגיע לזה, מה יהיה מצבו? יבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא 

בא להתנועע!

מי יכול להגיע לזה? 

רק מי שחי במחשבת מוחו ולבו את מציאות ה' בכל רגע ורגע - הוא זה שיכול 
לחיות בצורת חיים שיבוש מגדולתו על כל תנועה שבא להתנועע. אם הוא לא 
חש זאת בכל רגע - הרי שבאותו רגע בו אינו חש את מציאות ה' בלבבו, הוא 
עלול לעשות באותו זמן תנועה שאיננה בבחינת בושה מגדולתו, כי עכשיו הוא 
לא מרגיש שהוא נמצא לפני בורא עולם. בושה זו נובעת מתולדה של הכרה 
חושית שאדם חש את השי"ת נמצא כאן, נמצא עמו, לידו, ובעומק יותר - 

בתוכו.

אם כן, באופן כללי הרמח"ל חילק את היום לשני חלקים: לזמני העסק בתפילה 
ובתורה, ושאר זמני היום.

בדקּות יותר, החלוקה קיימת גם בין התפילה והתורה עצמם, ויכולים לראות 
זאת בנפש אצלנו על דרך כלל. בתפילה האדם יותר מרגיש את מציאות ה', כי 
הוא פונה אליו ]אא"כ מחשבותיו לגמרי מוסחות, פיו במקום אחד ולבו במקום 
עדיין,  אבל  כאן,  נמצא  עולם  בהרגשה שבורא  לו  יתכן שחסר  לגמרי[.  אחר 

בעצם היותו מדבר עם בורא עולם - הוא חש שהוא נמצא.

משא"כ כאשר האדם עוסק בתורה, הוא יכול לפתוח גמרא או ספר הלכה, אך 
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כלל לא בהכרח שיחשוב באותה שעה על בורא עולם! עבורו זמן עסק התורה 
וכל היום הם אותו דבר. ובעומק: לפעמים בשעה שהוא עוסק בשאר דברים, 
הוא לא כל כך שקוע בהם ]כל אחד לפי עניינו[, אבל אם הוא לומד תורה כדבעי, 

מוחו ולבו שקועים בתורה לגמרי, ואז הוא שוכח מהכל, גם מהקב"ה...

ודאי שאם ישאלוהו: למה אתה לומד, מהיכן יש לנו תורה? הוא יענה: הקב"ה 
נתן לנו את תורתו בסיני וכו'. כולנו מאמינים. אבל מכל מקום הוא לא זוכר 

זאת בעת לימודו!

נצייר לעצמנו אב שקנה לבנו וילה עם שלוש קומות. מה האב רוצה? לא די 
לו בכך שהבן ידע שהוא נתן לו זאת, הוא רוצה שירגיש רגש עמוק של הכרת 
טובה. שלש קומות קניתי לך, אתה גר שם, נהנה, תרגיש שמישהו נתן זאת. 

שיקבע לעצמו איזה שהוא זמן בו ישב ויזכר בטובה הגדולה שקיבל מאביו.

הקב"ה נתן לנו תורה, וישנם בני אדם העסוקים רק במתנה, ללא ההרגשה שיש 
מי עומד מאחוריה.

בשלב ההתחלתי, על האדם להתרגל לזכור את מציאות השי"ת לפחות בזמן 
התפילה. בשלב השני, עליו להגיע לידיעה כל היום כולו.

שלש  לנו  יש  עצמה  התפילה  כדי  בתוך  שאפילו  נראה,  אנן  כשנחזה  אבל 
התמודדויות: 

ומדבר,  מדבר  הוא  מתפלל.  שהוא  בכלל  לב  שם  לא  אדם  אחת:  התמודדות 
בכלל שהוא  אדם שוכח  לפעמים  בסוף התפילה...  עצמו  מוצא את  ופתאום 
בבית-הכנסת, הוא אפילו אינו זוכר שכרגע הוא מתפלל שחרית, עקב כך שהוא 

שקוע במחשבות, בדמיונות.

התמודדות שניה: אדם יכול לזכור שהוא נמצא עכשיו באמצע התפילה, אבל 
לפירוש  לב  אינו שם  למילים,  מקשיב  אינו  אומר,  הוא  מה  לב  לא שם  הוא 

המילות, מה בדיוק הוא אומר.

התמודדות שלישית: גם אם אדם מקשיב למילים, אבל הוא לא חש עם מי 
הוא מדבר!
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סגולה  מיחידי  ]חוץ  ממוצע  אדם  בן  כל  עמן מתמודד  הבעיות  אלו שלושת 
השלישית,  בהתמודדות  עוסקים  בעצם  כאן,  הרמח"ל  ודברי  בתפילה,  ממש[ 

שאדם ירגיש עם מי הוא מדבר.

ובאמת, מפורסם בשם הגר"י צדקה זצ"ל עצה נפלאה בזה, והיא: להפסיק כל 
שלש מילים! כגון: "ברוך אתה ה'. אלוקינו מלך העולם". 

עצה זו נראית אולי פשוטה, אך היא עמוקה מאד בנפש. מדוע אדם לא שם 
לב? כי הוא רץ. אם הוא יתרגל, ואפילו הרגל חיצוני בתחילה, לעצור כל שלש 
מילים, הרי שכל פעם שיעצור ויפסיק לדבר, הוא יתחיל לחשוב: מה בעצם אני 

עושה? מה פירוש המילים שאני מדבר? לפני מי אני מדבר? וכו'.

הרי רגילים אנו לומר את אותן תפילות מידי יום ביומו ]חוץ מימים מיוחדים[, 
ואדם אף יודע אותן בעל-פה ]לפעמים יש לו טעויות שגם אותן הוא יודע 
בעל-פה, וחוזר עליהן כבר עשרות שנים...[. אדם חייב, אפוא, לעצור. אם הוא 

עצר את עצמו, הוא מתחיל לחשוב.

להבדיל אלפי הבדלות, ישנם אנשים שרצים בשטף החיים ואינם חושבים לשם 
מה בכלל הם חיים. הם קמים בבוקר, רצים לעבודה, חוזרים בערב, שוב קמים 

בבוקר, וחוזר חלילה. אין זמן לכלום. 

מתי מתחילים לחשוב? כאשר לפתע פתאום רח"ל מאבדים את אחד מיקיריהם 
וצריכים שבוע ימים לשבת שבעה. או אז, מתחילים לחשוב מעט על משמעות 

החיים. פתאום מתחילים לזכור שיום אחד מסתלקים מהעולם הזה. 

"ויזעקו אל  ויאנחו ישראל מן העבודה" - אז  "וימת מלך מצרים  רק כאשר 
ה'". אבל את ה"ויאנחו" הזה יכולים אנו לקיים בעצמנו גם ע"י עצירה אחרי 
כל שלש מילים בתפילה. בכל עצירה כזו בעצם אדם נעמד, ואז הוא מתחיל 

לחשוב. אפשר לנסות ולבדוק זאת בפועל. 

לאדם יש כח מעשה, דיבור ומחשבה. כאשר המעשה פועל באדם, האדם שקוע 
בנקודה שהוא עושה. כאשר אדם מדבר - באופן טבעי הוא שקוע במה שהוא 
לגמרי,  בדמיונות  פורח  או שהוא   - ולא מדבר  עושה  לא  הוא  מדבר. כאשר 
או שהוא חושב. אבל אם האדם דיבר והפסיק - ברוב המקרים הוא מתחיל 

לחשוב. זה טבע האדם!



קכא הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

ממילא, אם אדם מרגיל את עצמו לומר שלש מילים ולהפסיק, ראשית הוא 
מרויח בזה שלא יהיה רק במחוזות רחוקים, הוא ינסה שניה אחת לשים לב 
מה הוא עומד לומר בשלשת המילים הבאות, וינסה גם לחשוב לפני מי הוא 

מדבר.

מינימום  של  במינימום  לגעת  להתחיל  רוצים  אם  העמוקה  העצה  בעצם  זו 
יראת ה', ששרשה נבנה על מה שאדם חש את מציאות השי"ת, והזמן העיקרי 

לכך הוא כאמור זמן התפילה.

היראה,  בפרק  להלן  בעז"ה  יתבארו  והם  מאד,  עד  ורחבים  עמוקים  הדברים 
ועתה נתקדם לחלק הבא.

ַהֲהִליָכה ִבְדָרָכיו - ּכֹוֵלל ָּכל ִעְנַין ֹיֶׁשר ַהִּמּדֹות ְוִתּקּוָנם,

ישנה מדה ישרה, וישנה מדה שאיננה ישרה וצריך לתקן אותה, כמו שביארנו 
לעיל.

מי קובע מהי מדה ישרה ומהי מדה מתוקנת? הרי כיום בעולמנו, האחד אומר 
שזו מדה טובה, ואחר טוען על אותה מדה בדיוק שהיא איננה מדה טובה.

אבל אנחנו ב"ה מאמינים בני מאמינים, יש לנו את מדותיו של הבורא עולם, 
ועבודת האדם היא להתדבק בו ע"י התדבקות במדותיו. הוי דומה לו - מה 

הוא אף אתה. 

כשבאים לדון האם המדה היא טובה או לא טובה - בכללות הגדרת הדברים: 
אם זו מדתו של בורא עולם - זו מדה טובה, אם בורא העולם לא מתנהג כך 

- זו איננה מדה טובה.

כשבאים להגדיר את יושר המדות ותיקונן, צריכים סרגל ישר שלפיו ניישר 
את כולן, ואותו סרגל ישר אלו מדותיו של הבורא עולם! לפי מדות אלו עלינו 

להתאים את מידותינו.
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ֵּבֲארּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )שבת קלג, ב( 'ַמה הּוא ַחנּון  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ְוַרחּום ַאף ַאָּתה ֱהֵיה ַחנּון ְוַרחּום' וכו'.

יש לדקדק בלשון שנקטו חז"ל "מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום", 
מדוע לא נקטו בפשיטות: "ֶהֵיה חנון, ֶהֵיה רחום" וכו'!

יש בזה עומק לפנים מעומק. העומק הראשון הוא מה שנתבאר כעת. אם היו 
אומרים לנו: היה רחום, היה חנון, תרחם, עדיין לא היינו יודעים על מי צריך 
לרחם? אולי יש לרחם גם על האכזרים?! לא כל רחמנות היא מדה טובה. לכן 
המצוה היא: "מה הוא אף אתה". מדת הרחמים היא 'חיקוי' בלבד למדתו של 
את  נמדוד  שלפיה  הנכונה  המדה  מהי  מודד,  גדר,  לנו  יש  וא"כ  עולם,  בורא 

הרחום והחנון שלנו.

אבל בעומק יותר, כולם מדברים שישנה עבודת המדות שאדם צריך לתקן את 
מידותיו. את זה כולם יודעים, אבל מדוע באמת צריך שתהיינה לאדם מדות 
רבות  פעמים  הרי  מתוקנות?  מדות  אין  שלאדם  בכך  הבעיה  מה  מתוקנות? 
כשנשבר לאדם חפץ ישן הוא אינו הולך לתקנו אלא משליכו לפח האשפה. 
היא  המדות  תיקון  האם  מידותיו?  את  לתקן  האדם  צריך  אפוא,  מה,  לשם 

תכלית לעצמה או לא, ואם כן - מהי תכליתה של עבודה זו?

תכלית יש רק אחת, כמו שאומר רבינו הרמח"ל להלן - להתדבק בבורא עולם, 
ותיקון המדות הוא שלב, ולא רק שלב, אלא זהו כלי להתדבקות בבורא עולם, 
אך אין עבודה לעצמה של תיקון המדות. אצל הגויים, להבדיל, תיקון המדות 
הוא ענין לעצמו. ישנו מוסר, ישנו יושר, מינימום של התנהגות, האדם צריך 

שיהיה בעל מדות, מנומס.

כשחז"ל מגלים לנו את עבודת תיקון המדות, הם לא אומרים לנו: היה רחום, 
כזו עבודה! העבודה היא לגמרי אחרת: מה הוא רחום - אף  היה חנון. אין 
אתה! כי בעצם עליך להיות דבוק בבורא עולם. מדוע אדם לא יכול להתדבק 
עולם. שני  לבורא  דומה  לא  הוא  רעות, ממילא  בו מדות  כיון שקיימות  בו? 

דברים שאינם דומים - אי אפשר לחברם יחד.

אם לבורא עולם היה כביכול סוג אחד של מדות ולאדם סוג אחר של מדות 
- אי אפשר היה לחבר ביניהם, כי אלו שני דברים שאינם מתחברים. לדוגמא: 
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לבורא עולם יש ענוה, ואם כן אדם שהוא בעל גאוה אינו יכול להתחבר עמו, 
כמו שמצינו בחז"ל שהקב"ה אומר על בעל גאוה: "אין אני והוא יכולים לדור 
בכפיפה אחת". וכיון שתכלית החיים היא לדור בכפיפה אחת עם הבורא יתברך 

- לכן צריך האדם להיות עניו. 

בפשטות  היראה.  של  עבודה  אותה  על  בנויה  המדות  תיקון  עבודת  בעומק, 
לומדים את דברי הרמח"ל כאן שהחלק הראשון הוא יראה, והחלק השני הוא 

תיקון המדות והליכה בדרכי הקב"ה, ולכאורה אלו שני דברים נפרדים לגמרי.

אבל כיון שמתבאר לנו כאן שאלו שני חלקי השלימות, א"כ שניהם בנויים על 
אותו יסוד. היראה בנויה על כך שאדם מכיר שהשי"ת נמצא כאן, אבל אם הוא 
לא יהיה דומה לו, הרי שהוא והבורא עולם לא יוכלו לחיות בבת אחת, כביכול 
הבורא עולם מסתלק מכאן, ואם הבו"ע מסתלק - האדם לא יחוש במציאותו 

ושוב לא תהיה לו יראה.

בכדי שהאדם יוכל להגיע להכרה במציאות ה', שבזה תלויה היראה, הוא מוכרח 
לתקן וליישר את מידותיו, ולאחר שידמה בזה לבורא עולם, יוכלו לדור בכפיפה 

אחת.

עבודת  כל תכלית  לנו את  גילו  חז"ל  הוא אף אתה",  "מה  בדבריהם  כן,  אם 
ֶהֵיה דומה לו, וכשתהיה דומה לו - תהיה דבק בו, ואם תהיה דבק  המדות: 
בו - תוכל לחוש אותו בכל רגע. בדיוק כמו שאדם חש את עצמו, כך הוא גם 

חש את מי שדבק בו.

ִיְתָּבַרְך,  ָהַאֲהָבה - ֶׁשִּיְהֶיה ִנְקָּבע ְּבֵלב ָהָאָדם ַאֲהָבה ֵאָליו 
ֶׁשִּלּבֹו  ְּכמֹו  ְלָפָניו,  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ַנְפׁשֹו  ֶׁשִּתְתעֹוֵרר  ַעד 
ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְוִיְצַטֵער ִאם ָחֵסר 
ַרָּבה  ִׂשְמָחה  ְוִיְׂשַמח  ֶזה  ַעל  ִויַקֵּנא  ֵמֲאֵחִרים,  אֹו  ִמִּצּדֹו  ֶזה 

ַּבֲעׂשֹותֹו ָדָבר ִמֶּזה.

כלפי  לאדם  להיות  שצריכה  האהבה  גדר  את  הרמח"ל  רבינו  לנו  מברר  כאן 
בוראו: עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו. דרך האדם שבשעה שיש 
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לו אוהב, רצונו לעשות לו נחת רוח. כמו שלבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו 
ולאמו, וכן לאשתו וכדומה. כאשר ישנה אהבה בין בני זוג, אחד רוצה לשמח 
את השני, לגרום לו נחת רוח. כמו כן, כאשר האדם זך, מתעוררת בלבו תשוקה 

לעשות נחת רוח לבוראו.

מדוע מתעורר בנפש האדם רצון לעשות נחת רוח לזולתו? מחמת שהוא אוהב 
אותו. ועומקם של דברים: כלפי עצמו האדם ודאי מחפש שתהיה לו נחת רוח. 
כך הוא טבע האדם, שחושק בטובת עצמו ורוצה שיהיה לו טוב, שיהיה לו נחת 
רוח. ובחינת אהבת הזולת היא, שאת אותה נחת רוח שהוא חושק לעצמו - 

הוא רוצה שתהיה גם לזולתו. 

כלומר, לא שהוא מגלה ע"י האהבה כח הנקרא נחת רוח. את הכח הזה הוא 
מכיר בעצמו. רק שלפני שהתגלתה אצלו האהבה, הוא רצה את הנחת רוח הזו 
רק לעצמו, וכשהוא אוהב עוד מישהו - הרי הוא מרחיב את המעגל, ורוצה 

שאותו נחת רוח יהיה גם לזולתו.

איך זה עובד? איך 'קפצה' הנחת רוח הזו ממנו גם לאחרים?

ההגדרה החיצונית בזה היא, שכיון שאדם אוהב את זולתו, הוא רוצה שתהיה 
לו נחת רוח. אבל העומק שבדברים, כמו שהובא בספר 'שערי יושר' לר' שמעון 
מטבע  האדם  אהבה.  לחֵדש  אינה  האדם  עבודת  שבעצם  בהקדמה,  שקאפ 
בריאתו אוהב את עצמו ודואג לעצמו. עליו רק להרחיב את האני שלו, וממילא 

תהיה שם אהבה לזולתו ורצון שגם לזולתו תהיה נחת רוח.

נמצא, שעבודת האדם אינה לגלות שהוא אוהב את השני, אלא לגלות שאני 
והשני - אחד, ואם אנחנו אחד, כשם שאני אוהב את עצמי - כך אני אוהב 
את זולתי, וכשם שאני רוצה שלי תהיה נחת רוח - כך רצוני שגם לו תהיה 

נחת רוח.

"על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" )בראשית ב, 
כד(. מהו המקור של האהבה שקיימת בין בני אדם? כאשר מגלים שהם אחד 
- אוהבים אחד את השני. כלומר, כיון שטבע האדם לאהוב את עצמו, ממילא 
הוא אוהב את מי שהוא חלק ממנו. טבע האדם שרוצה שיהיה לעצמו נחת 
מרגיש שהם  רוח, ממילא הוא רוצה שיהיה גם לאחרים נחת רוח, אם הוא 

אחד.
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בדרך-כלל, נטיית בני האדם היא לחפש לקבל אהבה, ומעט להעניק אהבה. 
כשאדם יותר זך, הוא מחפש יותר ויותר להעניק אהבה.

ברם, בעומק אין כזה דבר לתת אהבה. כל האהבה עניינה הרחבת המעגל של 
האני. אם אדם מחפש לתת אהבה, כלומר הוא מנסה להרחיב את מעגל האני 

למעגל יותר רחב; לא רק אני בעצמי אלא גם קרוביו, חבריו.

לחברם  מחפש  שאינו  הדבר  פירוש  אהבה,  לקבל  מחפש  האדם  אם  אבל 
אליו שהוא והם יהיו אחד ממש, אלא בעצם הוא מעמיד את מציאות עצמו 

כנפרדת.

לכן, זה שמחפש אהבה - אף פעם לא ימצאנה בעולמנו. מה שכן אפשר למצוא 
הוא יחס, ניצוצות כל שהם של מעשים או דיבורים הנראים כמבטאים אהבה, 
אבל בעומק הנפש הוא אף פעם לא ירגיש את האהבה הזאת, כי "כמים הפנים 
הרי  לקבל אהבה,  הוא מחפש  ואם  יט(,  כז,  )משלי  באדם"  לב האדם  כן  לפנים 
שאינו מרגיש שהוא וזולתו אחד ואינו יכול לתת אהבה, וממילא לשני הצדדים 

אין כלום.

אדם אומר: 'אני מחפש מישהו שיתן לי אהבה ושאני אתן לו'. אין כזו הגדרה! 
אם הוא מחפש לקבל - בעומק, הוא גם לא ימצא מי שיתן. 

אם הוא מחפש לצאת מהמעגל של האני ולהרגיש שהשני חי איתו - ממילא 
תהיה שם אהבה, אבל אז ההגדרה היא: כשם שהוא אוהב את עצמו הוא יאהב 
מעגל  הרחבת  על  בנויה  אהבה  קבלת  של  ההגדרה  בעומק,  וא"כ  זולתו,  את 

האני. אבל לקבל אהבה כמו שהוא בתוך האני שלי - זה לא קיים!

בעומק, כמו שכותב כאן רבינו הרמח"ל, עבודת האדם בתחילה היא לאהוב את 
אביו ואת אמו. לאהבה זו יש טבע אנושי. לאחר מכן הוא מרחיב את המעגל 

מסביב למי שנמצא איתו, עד לתכלית שאדם אוהב את כל עם ישראל. 

איך אפשר לאהוב את כל עם ישראל? מחמת שהם "גוי אחד בארץ"! אילו לא 
היו גוי אחד בארץ, אם הם לא היו מציאות של אחד - לא היה שייך שתהיה 
לאדם אהבת ישראל שלימה. אם הם באמת נפרדים - אי אפשר לאהוב אותם. 
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האהבה אין עניינה רגש חיצוני. האהבה בנויה בעומק הנפש מהתפיסה שאני 
וזולתי אחד. אם ח"ו עם ישראל בשרשו היה נפרד - לא היתה שייכת אהבה 

ביניהם, וגם אם כן - היתה זו אהבה חיצונית, לא אהבה פנימית אמיתית. 

נצטוינו בתורה הקדושה: "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט, יח(. איך שייך שאדם 
יאהב את רעיו כמוהו? מחמת שבעומק הם והוא אחד, וכשם שאדם אוהב את 

עצמו - כך יאהב גם את זולתו.

כתוב  להיות  צריך  היה  שלכאורה  לדקדק,  יש  הפסוק  לשון  בעצם  ובאמת, 
"ואהבת לרעך", ומדוע כתוב "כמוך"?

שיעור  כאותו  להגיע:  האהבה  צריכה  היכן  עד  להגדיר  שיעור  זהו  בפשטות 
שאדם אוהב את עצמו - כך עליו לאהוב את זולתו.

אבל לפי דברינו, בפסוק "ואהבת לרעך כמוך" כתובה משמעות לגמרי אחרת: 
אהוב את רעך - מאותה סיבה שאתה אוהב את עצמך!! איך אפשר? הרי את 
עצמי אני אוהב כי זה אני, והוא איננו אני? התשובה היא: עליך לגלות שאתה 
עצמך, תאהב את  אוהב את  כח שאתה  באותו   - ואז  אחד,  אותו  הם  והוא 

זולתך, "ואהבת לרעך כמוך".

ישאל האדם: אם כן, הכל הוא שלא לשמה, שהרי גם כשיאהב את זולתו, יהיה 
זה מחמת שהוא מרגיש שזה אני, והכל נעשה שלא לשמה לאהוב את עצמו?!

כלל. שכן,  נראה שאין מקום לשאלה  וכשנתבונן  הגדרה,  זו שאלה של  אכן, 
מדוע האני הוא דבר פסול? כי הוא אני ולא זולתי, אבל עד כמה שהאני כולל 

את זולתי - אין בעיה באני! 

את  תופס  היא שהוא  הבעיה  ממעל.  אלו-ק  חלק  היא  אדם  כל  של  נשמתו 
הנשמה שלו בלבד, בלי נשמתו של חבירו. זהו אני שלילי. אבל אם אדם תופס 
את האני כחלק מן הכלל, הרי שאין כאן אני פרטי, אלא אני כחלק מן הכלל, 

וזה דבר חיובי, לא שלילי.

אם כן, אהבת ישראל בעומק היא שמגלים שעם ישראל כולו אחד, ואז מתגלה 
האהבה הפנימית בנפש האדם.
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יתר על כן, כיום האהבה שיכולים אנו להגיע אליה בעיקר, היא אהבת ישראל, 
אבל לעתיד לבא כשבעז"ה תתגלה בחינת "אח עשו ליעקב" - יתגלה שהם 

אוהבים זה את זה! 

בהמשך שם כתוב: "ואוהב את יעקב ואת עשו שנאתי", זאת מחמת שכרגע 
ישנה נפרדות בין עשו ליעקב. אבל בשורש, כשתתגלה בחינת "הלא אח עשו 

ליעקב", תהיה אהבה בין  עשו ליעקב.

עכשיו נאמר: "הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב", אבל לעתיד לבא כשיתקיימו 
דברי חז"ל שעתידים כל המצוות כולן להתבטל ]ביטול זה אינו כפשוטו, שהרי 
זאת התורה לא תהא מוחלפת, אלא זהו גילוי פנימי יותר באותה תורה[ - גם 
הלכה זו תתבטל, ותתגלה הנקודה הפנימית שעשו ויעקב הם אחד, ואם כך, 

בעומק יצחק וישמעאל גם הם אחד. 

זהו שנאמר על הזמן שלעתיד לבא: "ויטו כולם שכם אחד לעבדך". איך זה יכול 
להיות? אם בעצם הם נפרדים זה מזה, איך כולם מטים שכם אחד לעובדו? 
והרי אין זה דבר חיצוני שבדיוק כולם יעשו את אותם מעשים, זה לא מעשה 

קוף בעלמא שכל אחד מחקה את השני. 

אם אנחנו רואים שמיליארדי בני אדם עושים את אותו דבר, נבין שהם עושים 
זאת מחמת שבעצם הם אחד, ממילא אדם אחד עושה מעשה אחד!

משל למה הדבר דומה, אדם נמצא בתוך חדר המוקף כולו במראות. ברגע שהוא 
מרים את היד, רואים ארבעה בני אדם מרימים את היד. ממש מעניין, ארבעה 

אנשים עושים בדיוק את אותה תנועה...

אלו לא ארבעה אנשים שעושים את אותה תנועה, זהו אדם אחד שמרים את 
היד, אלא שמעשהו הנשקף מהמראות נראה מארבעת צדדי החדר.

כשנבין את המשל, נבין שגם מה שכתוב שלעתיד לבא "ויטו כולם שכם אחד 
לעבדך", אין זה במקרה שהאומה הזו וגם האומה השניה, כל שבעים האומות, 
ובתוך כל אומה ואומה כל מיליארדי בני האדם שקיימים בהם - כולם יטו 
שכם אחד לעבודת הבורא, אלא בעומק יטו כולם שכם אחד לעבדך מחמת 

שיתגלה שכולם אחד, ואם כולם אחד - ודאי שכולם יטו שכם כאחד.



בלבבי משכן אבנהקכח

זאת  להגדיר  אי אפשר  דומה, אדם ההולך ממקום למקום,  משל למה הדבר 
שהידים שלו זזו, ראשו זז, לבו זז, הכבד שלו זז וכו', אלא אם האדם זז, ממילא 

כל חלקי גופו זזים!

כך גם לעתיד לבא, יתגלה שבעצם כל האומות הם אחד עם כלל-ישראל, ולכן 
יטו כולם שכם לעבוד את בורא העולם.

שורש הענין נעוץ בחטא אדם הראשון.

ואומות  ישראל  של  מחולקת  בחינה  היתה  לא  הראשון,  אדם  שָחָטא  קודם 
העולם ]אף שבנשמות היתה, וזהו ענין עמוק, ואכמ"ל[. אחרי שאדם הראשון 
חטא - אז ניתנה הבחינה לאומה הנבחרת - עם ישראל, ששרשה באברהם 

אבינו והדבר ממשיך עד ימינו.

אבל לאחר שיתוקן חטא עץ הדעת וכולם יחזרו להיות כלולים באדם הראשון 
- שם כל הנשמות כולן כלולות בבת אחת.

בעל ה'לשם' האריך בזה לבאר, שכל הפירוד והשנאה שרואים אנו כיום בעם 
ישראל - בעומק הוא תולדה של חטא אדם הראשון, אבל בתכלית הבריאה, 
השנאה צריכה להיעלם מן העולם. עצם המושג נפרדות, עצם המושג שנאה - 
חייב להיעלם מן העולם. וכשיעלם, לא רק שיעלם בתוך עם ישראל, אלא גם 
בין ישראל לשאר האומות. תישאר רק מציאות אחת של אהבה מוחלטת בין 

כולם, שזו האחדות המוחלטת של כולם.

ובאמת, ישנם אנשים ששומעים את הדברים ומאד קשה להם לקבלם. בדרך 
כלל, ככל שאהבת ישראל חזקה יותר אצל האדם, שנאת האומות יותר חזקה 
אצלו, וכשבאים ואומרים להם שישנם מרבותינו הסוברים שלעתיד לבא תהיה 
אחדות גמורה בין ישראל לאומות - אינם מוכנים לקבל זאת בנפש. כיצד יתכן 

שאלו שהרעו לנו כל השנים בסוף יהיו איתנו אחד?!

הרי מהי תכלית הבריאה? לגלות בבריאה את יחידו של עולם, וכדי שיהיה כלי 
ליחידו של עולם, צריך שהנברא יהיה בבחינה של אחד. כשם שהאור הוא אחד, 

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" - כך הכלי צריך להיות אחד. 

אם הכלי אינו אחד - האחד הגמור אינו יכול לשרות בעולם. אם מתגלה בתוך 
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ישראל שנאת חנם ח"ו - הקב"ה לא יכול לשרות. לכן חרב הבית על שנאת 
חנם. וידועה השאלה, מהו החומר של עוון שנאת חינם שמחמתו חרב הבית. 
התשובה פשוטה מאד: הכלי להשראה הוא אחד. ברגע שהאחד נפסק - אין 

השראה, ואז באופן טבעי הבית חרב.

גם ההשראה שנמצאת כיום בעולם איננה השראה שלימה, כי היא נמצאת רק 
בתוך הכנסת ישראל. שם עוד קיים מושג מסויים של אחדות, אבל בין ישראל 
לאומות - שם זהו מצב של "ואת עשו שנאתי", אין אחדות גמורה, וממילא גם 
ההשראה שלנו, של עם ישראל, לקויה, כי אין אור של אחדות גמורה בעולם.

ההשראה הגמורה תהיה לעתיד לבא, בימות משיח, כשיטו כולם שכם אחד 
לעבדך - אז יתגלה גם לעם ישראל אור יותר גדול. מדוע דוקא אז? כי היום 
שעם ישראל והאומות נפרדים זה מזה, הערך של הגילוי שיכול להיות בנפש 
הוא איננו ערך של אחדות מוחלטת, ולכן חסר בגילוי של עם ישראל. אבל 
לעתיד לבא כשתתגלה האחדות בתוך ישראל והאחדות בין ישראל לאומות - 

אז יתגלה האחד האמיתי, "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

והנה לעיל הארכנו לבאר, שחמשת חלקי העבודה המוזכרים כאן - היראה, 
חמשה  אינם   - המצוות  כל  ושמירת  הלב  שלמות  האהבה,  בדרכיו,  ההליכה 
דברים נפרדים, אלא חמשה חלקים שבהצטרפות כולם תתגלה דבקות האדם 

בבוראו.

לעיל הזכרנו זאת ביחס ליראה וביחס להליכה בדרכיו, ועתה נסביר זאת ביחס 
לאהבה; כיצד באמת תגלה האהבה את הדבקות בבורא עולם.

בפשטות אומר האדם: אם אני אוהב את הבורא, ממילא זוהי האחדות ביני 
לבורא.

בודאי שזה נכון, אבל זה רק תחילת קצה החוט של האחדות בין האדם לבוראו. 
הרי יודעים אנו שבאופן כללי ישנן שלש אהבות: אהבת הבורא, אהבת התורה 

ואהבת ישראל. 

מהי התכלית של אהבת התורה ושל אהבת ישראל?

יש אנשים שיש להם אהבת הבורא, אבל רח"ל אין להם אהבת התורה ואהבת 
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בלב!  הקב"ה  את  אוהב  אני  וטוען:  ומצוות,  תורה  שומר  אינו  אדם  ישראל. 
לכאורה חסרה לו רק אהבת התורה, אבל בעומק, כמובן שחסר לו גם באהבת 

הבורא.

יש אדם שאוהב את התורה, אבל לא מעניין אותו אף אחד בעולם חוץ ממנו, 
וח"ו הוא כל כך שקוע בלימוד, עד שהוא גם לא רואה את מציאות ה'. יש לו 

אהבת התורה בלבד.

לעומת זאת ישנם בני אדם שיש להם רק אהבת ישראל. מהקב"ה הם מזמן 
שכחו, את התורה הם אינם מקיימים, ורק חרטו על דגלם אהבת ישראל.

אבל בעומק, כמובן כל זה הוא בגדר פיזור. התכלית היא לַאֵחד את הכל, וזהו 
עניינה של האהבה - לאֵחד. 

אהבת ישראל מאחדת את עם ישראל, אולם בעומק יותר, אהבת התורה - 
"איסתכל באורייתא וברא עלמא", את מי הוא ברא? לא רק את עם ישראל, 
אלא את כל הנבראים כולם, וא"כ אם האדם יתאחד עם התורה בשורש העמוק, 
הוא לא מתאחד רק ִעם ַעם ישראל אלא עם כל האומות כולן. ויתר על כן, עם 
כל הדומם, צומח, חי ומדבר. אם כן, "איסתכל באורייתא וברא עלמא" הכוונה 
הבריאה  כל  עם  לאחדות  האדם  מגיע  שם  היסודות.  כל  את  ברא  שהקב"ה 

כולה.

"איסתכל באורייתא וברא עלמא", כאשר יש לאדם אהבת תורה והוא מתאחד 
עם התורה - הוא מתאחד עם כל הנבראים, ולא רק עם ישראל.

ועדיין כל זה הוא בגדר אהבת הנבראים, אולם התכלית היא אחרי כן לאֵחד 
את כל הנבראים עם האין סוף, הבורא יתברך, וזוהי אהבת הבורא, ומכח אהבת 
הבורא הוא אוהב את כולם, כי הויית הנבראים היא התפשטות והשפעת אורו 
ית"ש, והרי שבעומק כולם חד עמו, ולכך אהבת הבורא בעומק כוללת בקרבה 

את אהבת כל הברואים כולם.

ומאהבת  התורה,  לאהבת  הבורא  מאהבת  מגיע  שאדם  בעבודה  דרך  ישנה 
התורה לאהבת ישראל, וישנה דרך שאדם מגיע מאהבת ישראל לאהבת התורה, 
בירושלמי  המובאת  המחלוקת  בעצם  זוהי  הבורא.  לאהבת  התורה  ומאהבת 
מאהבת  להתחיל  או  ישראל,  באהבת  ולגמור  הבורא  מאהבת  להתחיל  האם 

ישראל ולגמור באהבת הבורא.
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מי שמתחיל מאהבת הבורא וחסרות לו עדיין אהבת התורה ואהבת ישראל - 
בעומק חסר לו גם באהבת הבורא, כי יש לו אהבת הבורא פרטית אליו. אהבה 
עניינה התאחדות, ואם הוא מאחד רק את האני הפרטי שלו עם הבורא - חסר 

לו בעצם האחדות.

ואהבת  התורה  לאהבת  ולהגיע  הבורא  מאהבת  להתחיל  האדם  שיכול  אלא 
ישראל, ואז יגלה בעצמו אהבת הבורא שונה לגמרי, כי אהבת הבורא כוללת 

את ישראל, את כל הנבראים כולם, ואת האחדות של הנבראים בבוראם.

אם כן, נתבאר ברור מאד, שהאדם צריך שתהיה לו מדת האהבה, כי תכלית 
האהבה היא לאחד את כל הנבראים כולם באין סוף ב"ה.

כאשר יש לאדם את אותה אהבה, קיים בו רצון לעשות נחת רוח לפניו. פשוט: 
כמו שהוא אוהב את עצמו, הוא אוהב את הבורא. וכן להיפך: ויצטער אם חסר 

דבר זה מצדו או מאחרים, ויקנא על זה. 

כל דבר בבריאה בנוי בסוד דבר והיפוכו. כמו שכתב רבינו הגר"א ז"ל, שסוד 
הבריאה הוא סוד הדעת. "דעת קנית מה חסרת" )נדרים מא ע"א(. שורש הכל הוא 
והיפוכו, כמו שרואים בעץ הדעת שהיה טוב  בנויה בסוד דבר  ודעת  הדעת, 

ורע. 

אם כן, אדם שאוהב מישהו, בסוד האהבה הוא רוצה לעשות לו נחת רוח, וזה 
מצד החיוב. ובסוד הדבר והיפוכו, כשאין נחת רוח "יצטער אם חסר דבר זה 
מצדו או מאחרים". כשם שיש לו רצון שיהיה נחת רוח לבורא, כך יש לו רצון 

שלא תהיה נחסרת הנחת רוח, וכשנחסרת - הרי הוא מצטער. 

ומדגיש כאן רבינו הרמח"ל: "יצטער אם חסר דבר זה מצדו או מאחרים". אדם 
שאהבת הבורא שלו היא אהבה פרטית, אכפת לו רק אם הוא עושה נחת רוח 
לבוראו או לא, אבל מה יהיה עם אחרים? שלום עלי נפשי, זה לא מעניין אותו. 

בעומק, יש לו אהבת עצמו, הוא אוהב את הבורא מכח אהבת עצמו.

כן מתוך  ויתר על  ישראל,  אבל אדם שגילה את אהבת הבורא מתוך אהבת 
אהבת התורה - יש לו רצון שיהיה לבורא נחת רוח לא רק ממנו עצמו, אלא 
גם מאחרים, וכשם שהוא אוהב את הבורא ומרגיש את אהבת הבורא אליו, 
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כמו כן הוא מרגיש את אהבת הבורא לכולם, כולם נתפסים כאחד, וכיון שכך, 
הוא רוצה לעשות בעצמו נחת רוח לבורא וגם רוצה שאחרים יעשו נחת רוח, 
והוא מצטער אם נחסר מצדו או מאחרים. וכל זאת נובע מכך שאהבתו אינה 
רק אהבה פרטית לבורא אלא היא אהבה כללית של עם ישראל כעם, ויתר על 

כן של הנבראים כולם לבוראם.

וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. טבע האדם, שהוא שמח בשעה שהוא 
מוציא דבר מהכח אל הפועל. "כי בשמחה תצאון", כאשר דבר יוצא מהכח אל 
הפועל, הוא מוליד שמחה. כאשר הדבר נמצא רק בכח - הוא לא יכול להוליד 

שמחה. הוא יכול להוליד עונג.

"וקראת  בבחינת  היא  קדש  שבת  למועדים,  שבת  בין  החילוק  בעצם  זהו 
בשבת  ביניהם:  החילוק  עומק  שמחתנו".  "זמן  הם  והמועדים  ענג",  לשבת 
זוהי התאחדות בשורש, ושם ישנו עונג. המועדים לעומת זאת הם התאחדות 

מתפיסת הוצאת הדבר מהכח לפועל, ותפיסה זו מולידה באדם שמחה.

ְׁשֵלמּות ַהֵּלב הּוא - ֶׁשִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ְלָפָניו ִיְתָּבַרְך ְּבֹטַהר 
ַהַּכָּוָנה, 

דיברנו עד עכשיו על שלושה חלקים מחלקי העבודה: היראה, ההליכה בדרכיו 
והאהבה. בכללות אלו הן הבחנות של מידות: היראה היא מדה, האהבה היא 
מדה, וההליכה בדרכיו, כמו שהזכיר הרמח"ל, כוללת את כל ענין יושר המדות 

ותיקונן.

כאן מתבארת בדברי רבינו הרמח"ל הבחנה נוספת. שלימות הלב עניינה שתהיה 
והן בלב.  יתברך בטוהר הכוונה. טוהר הכוונה נמצא הן במח  העבודה לפניו 

ישנה טהרת המחשבות, וישנה טהרת הלב.

מהו אותו טוהר הכוונה, ובסוד דבר והיפוכו - מהו ההיפך של טוהר הכוונה, 
שבכללות הוא מוגדר ככוונה טמאה?



קלג הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

ְּדַהְינּו, ְלַתְכִלית ֲעבֹוָדתֹו ִּבְלַבד ְוֹלא ְלׁשּום ְּפִנָּיה ַאֶחֶרת.

כלומר, הטוהר הוא לתכלית עבודתו בלבד. ומהו הלא טוהר? לשום פניה 
טוהר  היפך  נקראת  בלבד,  עבודתו  לתכלית  שאינה  אחרת  פניה  כל  אחרת. 

הכוונה.

אמת יש רק אחת, שקר יש הרבה, וניתן דוגמא. כאשר אנחנו אומרים שעכשיו 
דולק כאן האור, זה סוג של אמת. אם נאמר שאין כאן אור - זה סוג של שקר. 

זהו סוג אחד של דבר והיפוכו. 

אולם אם ננקוט דוגמא שונה, כגון אם נבוא להגדיר מה יש כאן בחדר, הרי 
שיש כאן רק כסא ]באופן שיש בחדר רק כסא[, ממילא אם נאמר שיש כסא 
- זוהי האמת האחת, וכל דבר נוסף שנאמר שישנו בחדר - הוא שקר. נאמר 
שיש שולחנות - זה שקר, נאמר שיש מאוורר - זה שקר, נאמר שיש מזגן - זה 
שקר. אם יש כאן רק דבר אחד - כל דבר אחר שנאמר שהוא קיים הוא בעצם 

שקר.

טוהר הכוונה יש רק אחד, ממילא כל כוונה אחרת כבר איננה טוהר הכוונה. 

מהו טוהר הכוונה? שהכל נעשה ל"תכלית עבודתו בלבד", כלומר אדם עובד את 
הבורא כי כך רצונו יתברך שיעבדוהו. 

נבאר זאת לאט לאט, כי אכן הדברים אינם כה פשוטים כפי שהם נראים במבט 
ראשון.

מהו השלא לשמה, מהו דבר שאיננו לטוהר הכוונה? 

כל שיקול אחר, מוגדר כשיקול שאיננו טוהר הכוונה. נתבונן בדוגמא של לימוד 
התורה, ונמנה כמה סיבות מדוע אדם לומד תורה, ונעיין האם הן בכלל טוהר 

הכוונה אם לאו.

אמרו חז"ל )ויקרא רבה לה, ז(: "הלומד על מנת לקנטר, נח לו שנהפכה שלייתו על 
פניו", כלומר, עדיף לו שלא היה נולד. זהו ודאי מעשה שלילי הנעשה מתוך 

כוונה שאיננה טהורה. 
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הלומד על מנת שיקראוהו רבי - זה כבר איננו טמא כאדם הלומד על מנת 
לקנטר, הוא לא רוצה להזיק לאף אחד, אבל הוא התכוון למדה השלילית שלו 

הנקראת כבוד, וגם זה איננו טוהר הכוונה.

אדם הלומד לא על מנת לקנטר ולא על מנת שיהיה לו כבוד, אלא בכדי לפרנס 
את בני ביתו בכבוד, משלמים לו על הלימוד - האם זהו טוהר הכוונה או לא? 
לכאורה מה גרוע בזה, הוא לא מזיק לאף אחד, הוא לא דורש כבוד, הוא רק 

רוצה לקיים את מה שהתחייב בכתובה לזון ולפרנס את אשתו ובניו?

בודאי אי אפשר לומר שזהו מעשה אסור, אבל גם זה אינו טוהר הכוונה. הוא 
לא לומד על מנת ללמוד, הוא לומד בכדי שהלימוד יהפוך להיות לו קרדום 

לחפור בה, וא"כ שוב חסר בטוהר הכוונה.

נתקדם הלאה. אדם לומד שלא על מנת לקנטר, לא משום שהוא מחפש כבוד 
ואפילו לא לשם פרנסה. הוא יושב באיזה בית-כנסת נידח בלי שאיש ממכריו 
איזה שלא  וחוזר למחרת.  בלילה  יוצא  בבוקר,  נכנס לשם  מכך,  ידע  וידידיו 

לשמה כבר יש כאן?

"אם ישב איש במסתרים ואנכי לא אראנו נאום ה'", ובדרך דרוש אמרו בספרי 
חסידים, שיכול אדם לשבת במסתור, וגם שם הקב"ה לא רואה אותו. למה?

משום שגם כאן ישנם כמה וכמה אפשרויות של שלא לשמה: א. הוא לומד 
בכדי שירגיש שהוא אדם מוכשר היודע את התורה. יש לו גאוה פנימית: אני 

אדם כזה וכזה... 

ב. הוא לומד משום שחשקה נפשו בתענוג העילאי הטמון בלימוד, לא משום 
שחפץ בלימוד כלימוד. הוא ב"ה לא כאנשי הרחוב שמוצאים את התענוגות 
הגיע  הוא  ולרביע...[.  ]או מותרים למחצה לשליש  דברים אסורים  מיני  בכל 
להכרה פנימית שתענוג מוצאים בעולם רוחני, וכעת הוא לומד בכדי להתענג, 
וא"כ שוב הוא אינו מחפש לעשות נחת לבוראו שזוהי תכלית העבודה. הוא 
שאם  נראה  אולם  בהקדמה.  טל'  ה'אגלי  דברי  וידועים  התענוג,  את  מחפש 
לומד רק לשם תענוג, כו"ע מודו שאינו ראוי. אלא שאם לומד לשמה ומתוך 
כך מתענג - זו מעלה גדולה, אולם ללמוד רק על מנת להתענג אינו שלימות 

בודאי. 
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כמו שאמר הצדיק ר' משה מקוברין, שאם בעלי התאוה היו יודעים את ההנאה 
ברוחניות,  ומתעסקים  העולם  כל תאוות  עוזבים את  היו  ברוחניות,  שישנה 
נגרר  אינו  אדם שב"ה  ישנו  תאוה.  בעלי  נשארים  היו  הם  זאת  כל  עם  אבל 
אחרי כל התאוות שבעולם, אבל מה שהוא מחפש מראש ברוחניות - זו הנאה, 

תענוג! 

זה נחשב  אין  זאת, אבל עדיין  יעשה  לומר שאדם לא  נדגיש: לא באנו  שוב 
"טוהר הכוונה" שהוא שלימות הלב.

שלימות הלב היא שאדם עובד את הבורא כי כך ה' אמר, כמו שאומרת הגמרא 
במסכת ראש-השנה, שמדוע תוקעים בשופר בראש השנה? כי "רחמנא אמר 
תקעו"! מהי הסיבה לאותו ציווי? איננו יודעים וגם לא צריך לדעת. כך הקב"ה 

ציוונו, ומה שהאדון אומר העבד עושה! 

קיים כח פנימי בכל אדם הנקרא נקודת האלוקות שבנפש, היא נקודת הלשמה 
שבנפש, שאין שום סיבה למה הוא עושה זאת. הסיבה היחידה היא כי כך ה' 

אמר. מה יצא לי מזה? כלום!

בנוגע לזה אמר פעם הגה"צ ר' יחזקאל לווינשטיין זצ"ל משפט עמוק מאד. הוא 
בא להגדיר מהו יהודי העובד לשמה, ואמר כך: אם היו אומרים לאדם שעל כל 
מצוה שעושה יקבל גיהנם ועל כל עבירה שעושה יקבל גן עדן, ואפילו הכי היה 

ממשיך לקיים מצוות ולא לעבור עבירות - זהו אדם העובד לשמה. 

שישנו  ביותר  הגדול  הצדיק  עד  אדם,  כל  של  עבודתו  בעצם  היא  זו  עבודה 
בעולם. ודאי שהאדם הגס - שיקוליו גסים גם הם. ככל שאדם מתעדן על ידי 
לימוד התורה, קיום המצוות וההליכה בדרכי התורה, שיקוליו נעשים טובים 
יותר, אבל אין אדם בבריאה שכל כוונותיו הם מאה אחוז לשם שמים. אילו 

היה כזה אחד - הוא היה נהיה משיח.

משיח הוא אותו אדם שאין לו שום כוונה, רק לעשות נחת רוח לבורא, וגם זה 
מתנת שמים. משיח, כמו שכתוב בספרים הקדושים, לא מכוחו נהיה משיח. 
הוא מקבל השראה כזאת, כי בכח עצמו - האדם לא מסוגל להגיע לשם. "לא 
עליך המלאכה לגמור" - כי אינך יכול לגמור, משום שלעולם האדם נשאר עם 

נקודות של שלא לשמה בנפש.
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מהו חילוק המדרגה בין האנשים ]הכוונה בתוך אלו המשתדלים לשמור תורה 
יש בתוכם, כמה  כוונה  היא כמה טוהר  ומצוות קלה כבחמורה[? - השאלה 
אחוזי לשמה יש בחיים וכמה אחוזי שלא לשמה. אין אדם שאין לו איזה ניצוץ 
את  ולמֵעט  הלשמה  נקודת  את  להרחיב  היא  העבודה  לשמה.  של  מינימאלי 

נקודת השלא לשמה. 

לכן, אדם שעושה מעשה - יבדוק כמה אחוזי לשמה וכמה אחוזי שלא לשמה 
יש בו. צריך לנסות להוריד עשירית האחוז, מאית האחוז, אבל להוריד משהו 

מנקודת השלא לשמה.

שכן  מה  העליונה.  למדרגה  עד  יקפוץ  למחר  שמהיום  מהאדם  מבקשים  לא 
מבקשים ממנו, הוא להתקדם ככל האפשר, כמו שכתב ר' חיים מוולוז'ין בספרו 
הוא  נמצא  וכעת  לעלות,  ציוהו  האדון  כי  בסולם  העולה  חיים', שעבד  'רוח 
בשלב  הראשון - האדון אינו כועס, אבל אם הוא נמצא באותו שלב תקופה 

ארוכה ולא זז משם - האדון כועס. 

האדון אינו דורש שתהיה עכשיו למעלה. הוא דורש: תתקדם!! במה? ראשית 
בקיום התורה והמצוות בפועל, ולאחר מכן בטוהר הכוונה. אדם צריך לשבת 
עבודה  זוהי  ואכן  פועל.  הוא  מדוע  חייו,  של  המניע  מה  עצמו  את  ולבדוק 
מהקשות ביותר שישנן. הרי אדם נוגע אצל עצמו, יש לו שוחד, הוא משכנע 

את עצמו: לא, זו הסיבה שאני עושה... 

אבל האמת היא שנקודת הבדיקה בעומק היא אחת: כמה אחוז שלא לשמה 
יש וכמה אחוז לשמה, ו"לב יודע מרת נפשו". אם היה יודע שאם ילמד יהיו לו 

בזיונות, האם היה לומד? וכיוצא בזה בדיקות פנימיות בנפש האדם. 

שם  מקבל  שהוא  נניח  ל'כולל'.  הולך  כגון:  פעולה,  פועל  אדם  דוגמא.  ניתן 
אלפים שקלים בסוף החודש. כעת יתחיל לבדוק את עצמו: אם היו משלמים 
אז  לא,  היא  מגיע? אם התשובה  הייתי  ותשעים שקל  רק אלף תשע-מאות 
בעצם הוא מגיע לכאן שלא לשמה נקי. אם הוא מוכן להגיע גם עבור אלף תשע 
מאות תשעים, לפחות הוא יודע שישנו חלק קטן אחד של לשמה. ירד וירד, עד 

שיגיע לנקודה שהוא מוכן לבא גם ללא כלום.

דוגמא נוספת: מוכרים עליות בבית-הכנסת וכל אחד מכריז סכום. אם היה 
יודע שאף אחד לא ידע כמה הוא תרם, כמה באמת הוא היה תורם? נניח הוא 
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הכריז מאתים, והוא יודע שאם אף אחד לא היה יודע היה תורם רק מאה, הרי 
שמאה לשמה ומאה שלא לשמה.

אם כן, לאדם יש בחייו שני סוגי נסיונות: האחד - האם לקיים מצוות, והסוג 
השני הוא בעצם ענין טוהר הכוונה, כמה אמת פנימית טמונה במעשיו.

ְוִנְכָלל ָּבֶזה, ֶׁשִּיְהֶיה ִלּבֹו ָׁשֵלם ָּבֲעבֹוָדה ְוֹלא ְּכפֹוֵסַח ַעל ְׁשֵּתי 
ַהְּסִעִּפים, אֹו ְּכעֹוֶׂשה ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה, ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ָּכל 

ִלּבֹו ָנתּון ָלֶזה.

במציאות, כולנו פוסחים על שני הסעיפים, אנו פוסחים גם על איזו שהיא 
רק  להגיע  היא  נקודת שלא לשמה שבנפש. התכלית  על  וגם  נקודת לשמה, 

לשמה, אבל זה לא יהיה עד שיבוא משיח.

"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח...  ובאמת לשם אנחנו שואפים: 
אחכה לו בכל יום שיבוא". מה הכוונה "אחכה לו שיבוא"? איננו מצפים שיבוא 
איזה אדם רוכב על חמור שנראה מכובד. מצפים אנו לאמת הפנימית שמשיח 

יגלה.

מהי אותה אמת פנימית?

שאדם פועל פעולה ואין לו שום מטרה בפעולה, רק לשם שמים!!

לומר זאת גם אני ואתם יכולים, אבל לחיות לפי זה - זהו אורו של משיח!

את  עושה  שאדם  עניינה,  אמת  תצמח".  מארץ  "אמת  הוא  משיח  של  אורו 
מעשיו לכוונה אחת בלבד!! כמה קל לומר זאת, וכמה קשה ליישם זאת בחיי 
ניצוץ של שלא לשמה שבנפש  עוד  להזיז   - זוהי מלחמת החיים  יום.  היום 

ולגלות את נקודת הלשמה שבנפש.

אמנם, כל זה שייך בשעה שאדם פועל מתוך מודעות עצמית למעשיו. אז יכול 
הוא לחיות מתוך מודעות של לשמה, ויכול לחיות במודעות של שלא לשמה. 
לדוגמא: אדם הולך למקום מסויים, וכשנשאל למה הוא עושה זאת, עונה הוא 

בפה מלא: "אני דואג לעצמי!" אדם כזה לפחות מודע למניעי מעשיו.
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אבל באמת, רוב העולם עושים את מעשיהם כמצות אנשים מלומדה. אם נבוא 
ונבחן את ההכרה שלהם - נגלה שהמניעים הם שלא לשמה, אבל בשכלם אינם 
חושבים לא לשמה ולא שלא לשמה. אדם קם בבוקר ועושה עסקים, הוא כלל 
אינו חושב אם הם נעשים לשמה או שלא לשמה. הוא עושה כי כך הוא רגיל 

לעשות. זוהי צורת חיים של מלומדה.

אם באנו לסקור את רוב המעשים שנעשים בעולם, הם לא בגדר לשמה ולא 
בגדר של שלא לשמה. הם פשוט נעשים בחוסר שימת לב.

ישנה שאלה ידועה ששואלים על פרעה מלך מצרים, כאשר הקב"ה נתן לו עוד 
מכה ועוד מכה, מה הוא חשב? האם לא הבין שלקב"ה יש כח?! אם כן, מה 

הוא חשב?

ונאמרה בזה תשובה עמוקה עד מאד: פרעה באמת לא חשב!! אם היה חושב, 
ודאי לא היה מתנהג כך. רק אחרי עשר מכות - התחיל לחשוב. לפני כן הוא 
לא חשב. אם היה חושב, היה מגיע למסקנה: פעם, פעמים ושלש הוי חזקה, 
תבין שאין עם מי להתווכח. אם היה חושב - היה משלח את בני ישראל כבר 

קודם.

הרי זו היתה כל עצתו: "תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי 
שקר" )שמות ה, ט(. עצה זו הגיעה מפנימיותו. הוא היה טרוד בניהול ממלכתו, 
ולא חשב כל כך הרבה. כדרכם של מלכים, אם אין בעיה - חיים הם את חייהם 

כהרגלם, וכשנתקלים בבעיה דנים עליה לגופה.

בעצם כל חיינו מתנהלים בשיטה זו. אדם קם בבוקר, הוא לא חושב מה הוא 
יתחיל  הוא  פרנסה,  לו  תהיה  ולא  מהעבודה  אותו  יפטרו  אם  היום.  עושה 

לחשוב, אבל כל זמן שלא מפטרים אותו הוא לא חושב.

והנה, כל האמור כאן בענין שלימות הלב, שעל האדם להגביר את חלק הלשמה 
על השלא לשמה - זוהי עבודה שניה, אולם לפניה יש עבודה אחרת, שאדם 
"חשֹוב  באיגרתו:  הרמב"ן  שכותב  כמו  שלו,  החיים  את  לזהות  בכלל  יתחיל 
מעשה  "סוף   - עושה  לפני שאתה  כן  וכמו  מפיך",  קודם שתוציאנו  הדיבור 

במחשבה תחילה", לחשוב מה עושים.
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אחרי שיחשוב האדם מה הוא עושה, יתחיל לחשוב למה הוא עושה. או אז, 
מהשלא  להפחית  תהיה  ועבודתו  לשמה,  והשלא  הלשמה  את  לזהות  יתחיל 

לשמה ולגלות את הלשמה.

בשלב  נמצאים  שהם  כיון  האדם,  בני  רוב  אצל  שייכת  אינה  זו  עבודה  אבל 
הקדום יותר; הם כלל אינם חושבים בשעה שעושים דברים.

אין  ומאידך  מחשבה,  ללא  נעשים  מעשיו  שכל  אדם  אין  דבר,  של  לאמיתו 
אדם שכל מעשיו נעשים עם מחשבה. לכל אחד יש אחוז מסויים של מעשים 
הנעשים עם מחשבה ואחוז מסויים של מעשים הנעשים בלי מחשבה. ההבדל 
בין האנשים הוא, שישנם כאלו שתשעים ותשע אחוז מחייהם מתנהל מתוך 

מחשבה והתבוננות, והאחוז של העדר המחשבה הוא מועט. 

להזיז אפילו את אישוני העינים ללא  כמו שידוע, שבקלם היתה עבודה לא 
מחשבה. היתה להם שליטה על האישונים, הם היו מרוכזים. זה סוג של אדם 

שהגיע למודעות עצמית גבוהה מאד, הוא שם לב לכל מה שהוא עושה.

אבל אצל רוב האנשים, אחוז מועט מאד של המעשים נעשה מתוך שימת לב, 
ואילו את רוב חייהם הם חיים כהרגלם, מצות אנשים מלומדה.

כפי שהוזכר לעיל, טהרת הכוונה שייכת הן בלב והן במח. ישנה טהרת הלב 
וישנה טהרת המח. 

טהרת הלב עניינה, שהאדם רוצה את האמת ואינו רוצה את השקר, הוא לא 
רוצה דברים אסורים והוא לא מחפש רק את טובת עצמו. וטהרת המחשבה 

היא ענייני דעות בכלל, וענייני מחשבה בפועל לאורך כל היממה כולה.

רצונות הלב פועלים אצל כולם. חלק גדול מהרצונות האדם מרגיש, אבל הוא 
לא מודע במחשבה שלו ְלמה שקורה אצלו בלב.

אותם  מזהה  האדם  הרצונות,  הכרת  על  בנויה  המח  טהרת  ראשית  כן,  אם 
בבירור, ואז הוא עובד על שינוי הרצונות מהשלא לשמה ללשמה והוא חושב 

כל פעם.
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ובהמה תושיע  ישנה עבודה למעלה מכך, בבחינת "אדם  כמובן שלאחר מכן 
ה', ואמר רב יהודה אמר רב: אלו בני אדם שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן 
כבהמה" )חולין ה ע"ב(, הם כל כך בטלים לבוראם, שכל מעשיהם נפעלים מכח 
הבורא. כגרזן ביד החוצב - כך הם ביד הבורא. הקב"ה כביכול מנענע ומזיז 

אותם כל רגע.

משל לאדם הלובש כפפה על גבי היד, שהיד היא המנענעת את הכפפה. כך 
האדם, כאשר הוא מבטל את עצמו למציאות ה', כביכול הכח האלוקי הוא זה 
שמניע אותו. שם הוא לא פועל מכח מודעות עצמית, אלא מחמת התבטלות 

להנהגה האלוקית.

ָּכל  ְׁשִמיַרת  ְּדַהְינּו,  ְּכַמְׁשָמעֹו,   - ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ְׁשִמיַרת 
ַהִּמְצוֹות ֻּכָּלן ְּבָכל ִּדְקּדּוֵקיֶהן ּוְתָנֵאיֶהן.

עד עתה דיברנו על ארבעת החלקים הפנימיים, אבל כדי שיהיו חלקים פנימיים 
- צריך שיהיה את הרובד החיצוני. בלעדיו - הרי זה מגדל הפורח באויר, אין 

לזה קיום! 

אדם לא יכול לעבוד על היראה, על תיקון המדות, על האהבה ועל שלימות 
הלב, בעוד שאינו מקיים את השולחן ערוך. צריך קרקע. אם יש קרקע - יהיה 
ואינו לומד לא  לעבודתו קיום, אבל אם אדם לומד רק ספרי מוסר ועבודה 
גמרא ולא הלכה ואינו מקיים את התורה בחיי היום יום, נמשל הוא לשקית 

שיש בה חור למטה, שכל מה שיוכנס בה מצד אחד - יפול מהצד השני.

אין דבר כזה שאדם ינסה לעבוד על פנימיות בלי שיבנה קודם לכן, או במקביל, 
את החיצוניות שבקרבו, את המעשה שהוא הכלי לאור הפנימי.

בודאי  המצוות  שמירת כל המצוות כולן בכל דקדוקיהן ותנאיהן. שמירת 
כוללת פרטים רבים. פרטי ההלכה הם רבים עד אין ספור, אבל השורש הוא 
אחד: שהאדם מכוון את מעשיו הגופניים לפי רצון הבורא יתברך, כפי שהוא 

גילה בתורתו וכפי שחכמינו ז"ל פוסקים.
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אם אדם אינו עושה זאת, מה חסר?

נסביר זאת קצת בעומק.

כידוע, ישנם באדם רמ"ח איברים ושס"ה גידים, ובכללות כולם נקראים תרי"ג 
איברי האדם. כנגד זה ישנן תרי"ג מצוות. מצוות מלשון צוותא, צוותא לאור 

הרוחני, ולאחר מכן צוותא לאין סוף ברוך הוא. דבקות האדם בבוראו.

בבוראו  להידבק  שיוכל  בכדי  פנימי  אור  לו  שיהיה  צריך  אדם  שכל  נתבאר, 
באחדות פנימית, עם טוהר הכוונה. אולם אדם שיקח למשל מים נקיים וישים 
אותם בכוס מלוכלכת, כמובן שהמים יתלכלכו גם הם. ואף לא יעזור שיביא 
עוד מים ושוב ישפוך לכוס, אלא כל זמן שלא יוציא את העפר מתוך הכוס, 

העפר תמיד ישקע ושוב ילכלך את המים החדשים.

איך אדם יכול להגיע למצב בו יהיו לו יראה, תיקון המדות, אהבה ושלמות 
הלב? 

יש לנו בעיה עם האיברים הפנימיים - כוונת המח וכוונת הלב, אך האיברים 
הללו מושפעים גם מתרי"ג האיברים הכלליים שבאדם. אם שאר איברי האדם 

בתהליך של הזדככות - גם המח ולב מזדככים. 

ניתן דוגמא: אדם רעב, תחושת הרעב ]בפשטות[ איננה מגיעה מהלב, מנקודת 
הרצון. היא מגיעה מחמת שיש טבע גופני: הקיבה ריקה, האדם נהיה רעב, ואז 
הוא רוצה לאכול. נמצא, שחוסר מאכל גופני משפיע על רצונותיו, ולכן אין 
לו אפשרות לבטל את הרצון שבלב לאכילה, כי רצון זה אין שרשו בלב אלא 

באיברים אחרים.

אם האדם לא זיכך את הרצונות של תאות האכילה, לא יתכן שיזכה לטהר את 
הלב. 

כיצד באמת יכול אדם לזכך את תאות האכילה? שיעבוד להדיא רק על תאות 
האכילה? אי אפשר! אם הוא מקיים את תרי"ג המצוות המעשיות בפועל והן 
מזככות את כלל החומר שבו - אחרי כן באפשרותו לעבוד על תאוות החומר 
הנקראת תאות האכילה. אבל אם כלל החומר שלו הוא גס, כשיתחיל לעבוד 

על תאות האכילה שלו הוא לא יצליח, כי הכח הגופני שלו בתקפו.
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ואז  איבריו,  את  יזככו  והמצוות  התורה  והמצוות,  התורה  את  שיקיים  אדם 
יוכל לעבוד גם על הנקודה היותר פנימית שהיא התאוה. אבל אם החומר הגס, 
איברי הגוף שלו עצמם, גסים מחמת שאינם מזדככים בקיום המצוות בפועל - 
אדם לא יכול לעבוד על נקודות יותר פנימיות. ואם ינסה לעשות זאת, ראשית 
- יהיה לו קשה מאד כי יש לו סתירה עמוקה בתוכו, ומלבד זאת - תנועותיו 

תהיינה קשות ביותר.

ּוָמָצאִתי  ָּגדֹול.  ֵּפרּוׁש  ְצִריִכים  ְּכָלִלים  ֵאֶּלה  ָּכל  ְוִהֵּנה 
ְּבֵסֶדר  ָהֵאֶּלה  ַהֲחָלִקים  ֶׁשָּכְללּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ַלֲחָכֵמינּו 

ְוִחּלּוק ַאֵחר יֹוֵתר ְּפָרִטי.

חילוק אחר יותר פרטי, היינו יותר מפורט. לעיל ראינו חמשה חלקים, ולהלן 
נראה עשרה חלקים. זהו חילוק אחד בין הסדר הקודם לסדר שיבואר להלן. 

והחילוק השני:

ַעל  אֹוָתם  ִלְקנֹות  ָּבֶהם  ַהִּמְצָטֶרֶכת  ַהַהְדָרָגה  ְלִפי  ּוְמֻסָּדר 
ָנכֹון.

חמשת החלקים שנתבארו לעיל: היראה, האהבה, ההליכה בדרכיו, שלימות 
הלב ושמירת כל המצוות -  לא נכתבו לפי סדר העבודה, משא"כ במה שיתבאר 
לפי  מסודרים  הדברים  שם   - יאיר  בן  פנחס  רבי  של  הברייתא  היינו  להלן, 

ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם על נכון. 

מהו הסדר?

להלן נראה בעז"ה שישנן עשר מדרגות, ומובא בשם רבינו ירוחם ממיר )הודפס 
בכתביו(, שעשר מדרגות אלו בנויות על סדר העשר ספירות.

לכן ההגדרה היא שהם מסודרים "לפי ההדרגה המצטרכת בהם לקנות אותם 
על נכון", כי בעצם אין זה סדר חדש של עשר מדרגות, אלא כל הבריאה נבראה 
בעשרה מאמרות, ישנן עשר דברות, והכל מקביל כידוע לעשר ספירות, וא"כ גם 
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הברייתא של רבי פנחס בן יאיר בנויה על סדר עשר הספירות: מלכות, יסוד, 
הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה, חכמה, וכתר שהיא המדרגה העליונה 

ביותר שישנה.

והנה, עד עתה הקדים הרמח"ל לבאר את ענין העבודה שעיקרה חיבור המח 
והלב. לאחר מכן הביא את חמשת השורשים הכלליים של העבודה.

כאן מובא הסדר עליו בנה הרמח"ל את ספרו זה, והגדיר לנו כי אין זה סדר 
סתמי, כמו למשל ספר אורחות צדיקים שאינו מסודר לפי סדר מסוים, וכן 
לסדר  שייכות  לזה  אין  אך  ב',  א'  לפי  מסודר  שהוא  שאף  יועץ,  פלא  ספר 

העבודה. כל ענין וענין נכתב במקומו לפי האות בה הוא מתחיל.

מקובלנו מרבותינו, שהספר היחיד המסודר לפי סדר העבודה, הוא ספר 'מסילת 
ישרים'.

לכן, כידוע הורה הגר"א ז"ל לתלמידו ר' זלמלי מוולוז'ין שספר זה יהיה הבסיס 
לעבודתו, כי שאר כל הספרים כתובים בהם דברים נכונים, אך אינם בנויים 
בצורת בנין, בצורה של סדר עבודה. רק הספר מסילת ישרים הוא בנין שלם 
של סדר עבודה, ונתייסד על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר הבנויה על סדר 

העשר ספירות, וא"כ הסדר הוא עצמי ולא מקרי.

ָאְמרּו ְּבָבַרְיָתא הּוְבָאה ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ַּבַׁש"ס,  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ְוֶאָחד ֵמֶהם ְּבֶפֶרק ִלְפֵני ֵאיֵדיֶהן )עבודה זרה כ ע"ב(, ֶזה ְלׁשֹונֹו: 
ִמָּכאן ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר, ּתֹוָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְזִהירּות, 
ְנִקּיּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִריזּות  ְזִריזּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ְזִהירּות 
ְנִקּיּות ְמִביָאה ִליֵדי ְּפִריׁשּות, ְּפִריׁשּות ְמִביָאה ִליֵדי ָטֳהָרה, 
ֲעָנָוה,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ֲחִסידּות  ֲחִסידּות,  ִליֵדי  ְמִביָאה  ָטֳהָרה 
ִליֵדי  ְמִביָאה  ֵחְטא  ִיְרַאת  ֵחְטא,  ִיְרַאת  ִליֵדי  ְמִביָאה  ֲעָנָוה 
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ה ְמִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהֹּקֶדׁש, רּוַח ַהֹּקֶדׁש ְמִביָאה  ה, ְקֻדּׁשָ ְקֻדּׁשָ
'ָאז  ֶׁשֶנֶאַמר:  ִמּכּוָלן,  ְּגדֹוָלה  ְוֲחִסידּות  ַהֵּמִתים,  ְּתִחַּית  ִליֵדי 

ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך' )תהלים פט, כ(.

"תורה  למעלה:  מלמטה  מתחילות  והן  מדרגות,  בעשר  כאן  מדובר  כאמור, 
זריזות,  מכן  לאחר  הראשונה.  העבודה  זו  זהירות   - זהירות"  לידי  מביאה 
לאחר מכן נקיות וכו'. אם כן, הברייתא בנויה בצורה של עבודה מתתא לעילא 

]מהמלכות ליסוד, מיסוד להוד, מהוד לנצח וכו'[. 

ובאמת, בכללות ישנם ארבעה סדרים לעבודה: א. מלמטה למעלה; אדם מתחיל 
למטה ועולה למעלה. ב. מלמעלה למטה. ג. עבודה בדרך אלכסונית. ד. בבת 

אחת. 

זהו  מדרגה.  אחרי  מדרגה  ישרה,  בדרך  עליה  עבודה של  צורת  ישנה  כלומר, 
סולם רגיל, שליבה אחרי שליבה. אמנם מתעייפים, אך עולים מהר יותר. וישנה 
עבודה של עליה בצורה אלכסונית, שהיא פחות מעייפת, אך מתפרסת על זמן 

רב יותר.

הסדר שסידר כאן הרמח"ל על פי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, מסודר לפי 
תפיסת העליה הישרה, שלב אחרי שלב, כמו סולם. זהו הסדר השורשי. אבל 
ישנן דרכי עבודה נוספות שגם הן נכונות, כגון דרך העליה בצורה אלכסונית, או 
צורה עיגולית, והשאלה היא מהי רמת הזוית שאדם לוקח. ומצד כך משתנים 

כל סדרי העבודה.

לכן, מוצאים אנו בהרבה ספרים קדושים סדרי עבודה שהם להדיא הפוכים 
מדברי המסילת ישרים, ויש התמהים: אם הסדר בנוי על פי עשר ספירות, כיצד 

אפשר לכתוב אחרת מסדר זה?! 

כתוצאה מכך, ישנם הנוטים לומר שאותו מחבר לא ידע פנימיות.

חס ושלום! אמנם הרמח"ל סידר את ספרו לפי סדר העליה שלב אחרי שלב, 
אבל בהחלט יתכן שאדם יעבוד בצורה שונה, כי בפנימיות גופא ישנם סדרים 
מסדרים שונים, והסדר מתתא לעילא אינו אלא צורה אחת בלבד מן הסדרים 

האפשריים.
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צורת  מהי  להבין  יש  אולם  וברורה,  מובנית  למעלה  מלמטה  העבודה  צורת 
העבודה מלמעלה למטה. הרי כשבאים לבנות בית, אי אפשר קודם לבנות קומה 

עשירית, אחרי כן קומה תשיעית וכו', הדבר פשוט לא שייך!

אמנם, גם כשבונים בית, כיום קיימת אפשרות להתחיל בבניית עמודים, עליהם 
בונים את התקרה, ורק לאחר מכן בונים את המעטפת למטה וממשיכים את 

הגימור הפנימי.

אולם אם אין עמודים - אי אפשר להתחיל לבנות את החלק העליון, כי הוא 
יהיה כבנין הפורח באויר! אבל אם כבר יש עמודים, אפשר ליצוק עליהם קודם 

את היציקה למעלה, את המעטפת, ולאט לאט לרדת.

מהו העמוד?

"בא חבקוק והעמידן על אחת - 'וצדיק באמונתו יחיה'" )מכות כד ע"א(. האמונה, 
"כל  הכל.  היא  והסוף.  האמצע  הראש,  היא  הקדושים,  בספרים  שכתוב  כמו 

מצותיך אמונה" )תהלים קיט, פו(. 

אם יש לאדם עמוד של אמונה - זהו עמוד שעולה עד רום רקיע. אין לו סוף, 
כמו רשות היחיד שעולה עד לרקיע, אין סוף לרשות. 

או אז, יכול הוא להתחיל לבנות את בנין עבודתו הפנימית מלמעלה למטה. הוא 
מתחיל לבנות על אותו עמוד את הקומה העליונה, לאחר מכן עוד קומה למטה 

ועוד קומה למטה, עד שירד לקומה התחתונה.

אבל אם אין לאדם אמונה, מוכרח הוא להתחיל לבנות רק מלמטה למעלה, לא 
מלמעלה למטה, כי אין לו על מה לבנות למעלה! 

בדרך כלל, עבודת רוב אנשי העולם היא לעלות מלמטה למעלה, אבל הצדיקים, 
לרדת  היא  ועבודתם  למעלה,  נמצאים  הם  מועטים",  והם  עליה  בני  "ראיתי 

למטה להאיר שם את אור האמונה.

למדנו עד עתה אפוא, שתי דרכים בעבודה: הברייתא של רבי פנחס בן יאיר 
מסודרת מלמטה למעלה. סדר נוסף הוא מלמעלה למטה, והוא בנוי בעצם על 

עבודת האמונה. אולם ישנה דרך שלישית, והיא דרך האלכסון, ונבארה.

בעצם, הבריאה כולה בנויה בשלשה קוים: קו ימין חסד, קו שמאל דין, וקו 
אמצע רחמים, שהם סוד התוה"ק הנקראת רחמנא. ישנה דרך של הליכה בקו 
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האמצע, קו היושר, והוא עליה דרך התורה הק', ואז האדם עולה מדרגה אחר 
הקיצוניות  הדרכים  כל  הן  ואלו  ללכת מהצדדים,  נוספת  דרך  וישנה  מדרגה. 
שישנן, כדוגמת צומות רבים וטבילות קרח, חסד מופלג מאד, וכן על זה הדרך 

דרכים קיצוניות.

על זה אמר הרבי מקוצק: כל  הדרכים בחזקת סכנה, חוץ מדרכה של תורה. 
שלב  גבי  על  שלב  בונה  הוא  המלך,  דרך  שהיא  האמצע  בדרך  הולך  כשאדם 
הדרך  יגיע!  לאן  יודע  מי  צדדיות,  בדרכים  הוא  כשהולך  אבל  יציב,  ובניינו 
דרך  היושר,  דרך  לידי",  מביאה  ה"תורה  האמצע,  דרך  היא  ביותר  המוצקת 

הבנין, וזו דרך ה'מסילת ישרים'.

ביארנו עד עתה שלש שיטות בעבודה: מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, וצורת 
האלכסון, שאדם הולך ומתעקם וחוזר ומתעקם, וחוזר חלילה.

אבל ישנה דרך רביעית, והיא הדרך של רבי אליעזר בן דורדיא: "בכה רבי ואמר: 
יש קונה עולמו בכמה שנים, ויש קונה עולמו בשעה אחת" )ע"ז יז ע"א(. בשעה 

אחת האדם עולה את כל המדרגות! 

אמנם, הוא אינו קונה מדרגה אחר מדרגה: תורה, זהירות, זריזות, נקיות וכו', 
אבל הוא קונה את כל המדרגות כולן "בשעה אחת". ע"י המסירות נפש שאדם 

מוסר נפשו למען השי"ת - הוא זוכה לקנות את הכל בבת אחת.

אומרים אנו בכל יום: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", וב"אחד" על האדם 
לכוון למסור נפשו על קידוש ה'. מהו העומק של זה? לא רק שהוא יתברך 
אחד, ודאי שזו אמת ואנחנו מאמינים באמונה פשוטה באחדותו יתברך, אבל 
"אחד" הכוונה גם שאנחנו קונים את כל המדרגות בבת אחת, בבחינת האחד.

אבל כמו שאמרנו, לא בזה הספר עוסק. ספר 'מסילת ישרים' עוסק בעבודה 
מלמטה למעלה.

הגדרנו אפוא ארבעה מהלכים בדרכי העבודה. 

אכן, בכללות ישנן הרבה יותר מארבע דרכי עבודה, כפי שביארנו: יש עבודה 
עבודת  אולם  מסודרות,  עבודות  שאלו  למטה  ומלמעלה  למעלה  מלמטה 
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האלכסון ]כמו שהיא קיימת מלמטה למעלה - כך היא קיימת גם מלמעלה 
למטה. משל למה הדבר דומה, אדם יורד במורד תלול, הוא מפחד ליפול, ולכן 
להן  אין   - ההתעקמות  וצורת  האלכסון  לגודל  אלכסונית[,  בצורה  נע  הוא 

שיעור ואין להן גבול. 

כל אלו שיטות העבודה המוכרות לנו.

בעצם, כל הספרים לא סידרו סדר, ואם הם סידרו סדר מסויים - לא היה 
זה בצורה נגלית. לכן רואים אנו שבמשך כל הדורות היו הרבה מאד צדיקים 
עובדי ה', ולכל אחד מהם היתה דרך אחרת בעבודת ה'. האחד הרגו ליצר הרע 
האחד  בטבילות,  ִהרבה  האחד  בתורה,  היה  עמלו  האחד  וסיגופים,  בתעניות 
בתהלים, האחד בתפילה, האחד בגמילות חסדים, האחד בהתבודדות, כל אחד 

תפס לעצמו איזו שהיא נקודה.

כל הדרכים הללו לא היו בבחינת דרך הישר של רבי פנחס בן יאיר שעולים 
שלב אחרי שלב בעבודה, אלא שכל אחד טען שמפרט מסויים בעבודה - כגון 
מהחסד, מהתפילה, מההתבודדות וכו' - ניתן להגיע לכל המדרגות. כל אחד 

תפס נקודה מסויימת, וממנה יצר איזו שהיא אפשרות של דרך עליה. 

פנחס  רבי  אמר  מכאן  בברייתא:  כאן  מבואר  למעלה,  מלמטה  העבודה  סדר 
בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות. אם כן, הברייתא מתחילה בתורה שהיא 

מביאה לידי זהירות.

איך התורה תביא לידי זהירות? הרי עינינו רואות שהרבה אנשים לומדים תורה, 
ולא תמיד באים לידי זהירות ומשם לזריזות וכו'... הרי לפי החשבון הפשוט, 

כיון שכולנו לומדים תורה, כל אחד מאיתנו היה צריך להיות מחיה מתים!...

אלא, ש"מביאה" אין הכוונה כמו אחד שקונה כרטיס לנסיעה ברכבת, מתיישב 
באחד הקרונות, וזהו - תוך זמן מסויים ודאי יגיע לעכו או לנהריה. התורה 
אינה מביאה את האדם לידי זהירות באופן אוטומטי! "מביאה" הכוונה שהיא 

מביאה אותו לאותו מקום שמשם יוכל לבחור להיות זהיר.

דרכים,  לפרשת  שהגיע  לפני  במכונית;  נוסע  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
לצומת, אין באפשרותו לפנות ימינה או שמאלה, ואם יעשה כן - יפול חלילה 
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לתהום. רק כאשר הוא מגיע לצומת, כעת יש בידו האפשרות לפנות ימינה או 
שמאלה. 

לפני שאדם למד תורה, הוא לא יכול להיות זהיר. התורה רק מביאה אותו לידי 
כך שמעתה יכול הוא להתחיל לעבוד על מדת הזהירות. אור התורה נותן באדם 
כח, אבל אין הכרח שאם אדם למד תורה תהיה לו זהירות, כי אם כן, כאמור, 

כולם היו מגיעים למדרגה האחרונה, והמציאות אינה כך.

ברור הדבר, אפוא, ש"תורה מביאה" הכוונה שהיא מביאה את האדם לידי מצב 
בו יהיה מוכשר לנקודת בחירה האם מעכשיו להיות זהיר. לפני כן גם בחירה זו 
להיות זהיר לא היתה לו. כמו ילד בן שלש שאין לו בחירה לגמור את הש"ס. 
הוא בקושי יודע לדבר כמה מילים, ממילא אין לו אפילו בחירה בזה. מלמדים 
אותו קרוא וכתוב, מפתחים אותו, ולאחר מכן יש לו בחירה האם להסתובב 

ברחובות או לשבת וללמוד ובעז"ה לסיים את הש"ס. 

הגידול רק הביאו לידי מצב שיוכל להיות בוחר, אך לא הביאו לידי הכרח שישב 
וילמד. הרבה אבות מחנכים את ילדיהם, ובסוף הילדים אינם מגיעים להיכן 
שרצו. האב רק הביא את בנו למצב שיש לו בחירה, ומכאן ואילך ביד הילד 

לבחור מה שירצה.

אבל זאת עלינו להבין, שכל סולם נועד אמנם לעלות עליו, אולם אפשר גם 
לרדת בו, וכך גם התורה הקדושה!

אם ההגדרה היתה שתורה בהכרח מביאה את האדם לקנות את מדת הזהירות, 
אי אפשר לומר שתיתכן גם ירידה מכח התורה הק'. אך מאחר ומבינים אנו 
שהתורה היא רק בגדר סולם המביא את האדם למצב שבו יוכל לבחור - כשם 

שבאפשרותו לעלות בסולם, כך גם הוא יכול ח"ו לרדת בסולם.

אם כן, אדם ניצב בפני בחירה: ניתן לו סולם, ניתנה לו התורה, התורה יכולה 
להביאו לידי זהירות, אך יכולה היא גם להורידו למטה. 

איתם  שיורדים  סולמות  וישנם  סולמות שעולים עמם  ישנם  הגשמי,  במשל 
לתוך בור עמוק. כמו כן התוה"ק, כאשר האדם אינו לומד באופן ראוי, ירידה 
היא לו! כמו שאומרים חז"ל: "לא זכה - נעשית לו סם המות" )יומא עב ע"ב(. 
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התורה יכולה לא רק להעלות את האדם, אלא עלולה ח"ו להיות לו גם סולם 
לרדת עד שאול תחתית!!

ולא רק שלא התעלה, אלא ח"ו  אנו לראות אדם הלומד תורה,  יכולים  לכן 
את  משקים  המים  למים.  נמשלה  שהתורה  ז"ל  הגר"א  שאמר  כמו  להיפך. 
השדה, ומה שזרעו בה - צומח מכח המים. אם זרעו חטים - יצאו חטים, 
אם זרעו שעורים - יצאו שעורים, אבל אם זרעו בה קוצים וברקנים - יצמחו 
קוצים וברקנים. גם את אלו המים גידלו, אבל הם גידלו זאת מחמת שהיו כאן 

קוצים.

התורה יכולה להיות לאדם בבחינת סולם שיעלהו למעלה, ומאידך היא יכולה 
האדם  מה  על  היא  הבסיסית  השאלה  למטה.  שיורידהו  סולם  עבורו  להיות 

עומד, ולהיכן הוא מכוון את הסולם.

כאן עלינו לעמוד על נקודה יסודית.

הברייתא מתחילה ב"תורה מביאה לידי זהירות", ואילו הרמח"ל כשהוא מייסד 
את ספרו, הוא מתחיל מהזהירות, ודילג על התורה.

זו אחת מהשאלות הקשות מאד שקיימות בספר. הרי יודעים אנו ש"תלמוד 
תורה כנגד כולם", ואף רבי פנחס בן יאיר הדגיש זאת מיד, שלכל המדרגות 
משמיט  הוא  הספר  את  לסדר  הרמח"ל  כשבא  והנה  תורה,  ע"י  רק  מגיעים 

כביכול את הבסיס, ומתחיל מהזהירות. הלוא דבר הוא!

ביאור הענין נראה כך: הסולם מורכב משלבים. כל פס הוא שלב. אבל השלבים 
אינם עומדים לבד מצד עצמם. מוכרח שיהיו שני קרשים מהצד, שהם יחזיקו 

את השלבים שלא יתמוטטו.

כשכתוב "תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות וכו'", בפשטות 
זהירות - כך  אנו לומדים שכל אלו שלבים בעבודה. כמו שיש שלב הנקרא 
יש שלב שנקרא תורה. וזו טעות! התורה אינה שלב ככל השלבים, אלא היא 
בבחינת שני הקרשים המחזיקים את כל השלבים! התורה היא עצם הסולם. 
רק על ידה עולים ויורדים. ומדוע? כי "איסתכל באורייתא וברא עלמא", א"כ 

התורה כוללת את כל העולם.
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נאמר בפסוק: "והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה" )בראשית כח, יב(, 
ואחד הפירושים המובא במדרש הוא, שהסולם היה יעקב עצמו. המלאכים עלו 
וירדו בו - ביעקב! כי יעקב הוא בחינת תורה - "איש תם יושב אהלים", ולכן 

הוא גופא היה הסולם!

ממילא, כשכתוב ש"תורה מביאה לידי זהירות", אין הכוונה שכאשר אדם נמצא 
בזהירות - הוא כבר עזב את התורה ח"ו. שכן, כשנמצא אדם על שלבי סולם, 
היה בשלב הראשון ועלה לשלב השני, כעת אין לו צורך בשלב הראשון, וגם אם 
יעלם - יוכל להמשיך לעמוד על השלב השני. אבל אם שני הקרשים שבצדדים 

יפלו - הוא יפול למטה, לא תהיה לו נקודת אחיזה כלל!

"תורה מביאה לידי זהירות", היא איננה רק מביאה, אלא בזהירות עצמה יש 
תורה! "זהירות מביאה לידי זריזות", אבל גם בזריזות עצמה יש תורה. אם אין 
לאדם את התורה - כל הסולם שלו מתפרק, אין סולם. התורה איננה בגדר כח 

סגולי להרים את האדם למעלה, אלא היא הבנין והיא הבסיס.

חייבים את השלבים שבתוך התורה, אבל הבסיס שעליו בונים את הכל הוא: 
"תורה מביאה לידי זהירות".

כאמור, התורה היא בבחינת סולם. אבל כמו שבמשל גשמי צריך מקום להניח 
את הסולם, כך שומה עלינו לברר היכן מניחים את התורה הנקראת סולם, על 

מה בעצם בונים את התורה, מהו השלב הראשוני?

התשובה היא, שהרי אמרו חז"ל )סוכה מב ע"א(: "קטן היודע לדבר - אביו מלמדו 
תורה. מאי היא? תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב". 

ודאי שההרחבה של התורה היא בלי גבול עד סוף ימיו של האדם, שהרי ככל 
שהוא עולה בשלבים, הוא מקבל הבנה ותפיסה אחרת בתורה הקדושה, אבל 
היכן היא ההתחלה של לימוד התורה אצל האדם? בשעה שהוא קטן ואפילו 
אינו מבין מה שהוא מדבר - אז מלמדו אביו: "תורה צוה לנו משה מורשה 

קהלת יעקב".

זוהי בחינת גירסא דינקותא - שאדם לא ישכח. אך הבה נתבונן:  בפשטות, 
האם באמת מישהו מאיתנו מרגיש שמאז הוא זוכר?! לכאורה לא. וא"כ מהו 

עניינו של לימוד זה?
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התשובה היא: בעצם העבודה ועסק התוה"ק אינם מתחילים מנקודת ההבנה 
של האדם, אלא שורשם בנוי על האמונה. אם היינו מתחילים ללמד אדם תורה 
בשעה שהוא כבר מבין, התורה היתה נכנסת בו דרך המודע, ואילו רצוננו הוא 

לבקוע לנקודת העל מודע, לנקודת האמונה שבנפש.

להתחיל  רצוי  לדעתם  כי  ואמרו  הסטייפלר  לפני  מחנכים  כמה  באו  ובאמת 
בלימוד הגמרא בגיל שלש-עשרה, שאז שכל האדם כבר בנוי ויוכל להבין היטב 
את החומר הנלמד. משא"כ בגיל שמונה-תשע ששכלו עדיין לא מספיק בנוי, 
כשהוא  גם  ואז  והאמיתית,  המדוייקת  בצורתם  לא  הדברים  את  קולט  והוא 

מתבגר, "גם כי יזקין לא יסור ממנה"...

היהדות  כך.  בנויה  אינה  היהדות  כי  והסביר  בתוקף,  סירב  הסטייפלר  אבל 
מכניסה לאדם את התורה דווקא דרך הנקודה שאין לו בה הבנה. שם נמצא 

הבסיס והיסוד לכל יהדותו! 

בנקודה זו בעצם נעוץ ההבדל בין "חכמה" שהיא קיימת גם אצל הגויים, לבין 
"תורה" שהיא איננה אצל הגויים, רק אצל ישראל. 

יהודי, כבר בהיותו תינוק מלמדים אותו "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת 
יעקב". זו איננה חכמה אצלו, כי אינו מבין מאומה ממה ששומע. זוהי תורה, 

והיא קיימת רק אצל ישראל, ממילא "תורה בגויים אל תאמין".

"תורה מביאה לידי זהירות". על הזהירות הוא מתחיל כעת לעבוד, אבל לתורה 
הוא מתחבר לא מכח לימוד שכלי. הוא גדל על ברכי התורה. מרגע שידע לדבר 

- חיברו אותו למושג שנקרא תורה.

אמנם, אף שתורה מביאה לידי זהירות, אך כפי שנתבאר, התורה יכולה חלילה 
להביא את האדם גם לצד השני. לא בהכרח שמי שחיברוהו ל"תורה ציוה לנו 
משה מורשה" - הכל יתנהל אצלו כשורה, יתכן בהחלט שלא. אלא שאנחנו 
משרישים באדם עוד מקטנות, בזמן שהדעת שלו כמעט ואינה פועלת, אור 

אלוקי הנקרא תורה. 

מדוע? מהי מטרתו של אור זה?

כפי שנתבאר לעיל, מה שנאמר "תורה מביאה לידי זהירות", אין הכוונה שכאשר 
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נמצא האדם בזהירות הוא עזב ח"ו את התורה, אלא הוא בונה את הזהירות 
על גבי התורה, את הזריזות על גבי התורה וכו'. ועל גבי איזו תורה הוא בונה 
זאת? על גבי אותה תורה שנכנסה בו לא בנקודת הדעת, אלא בנקודת של העל 

מודע שבו.  

בעצם, כל הברייתא של רבי פנחס בן יאיר אינה בנויה על נקודת השכל של 
האדם, כי אם כן, גם לתורה הזו היה צריך להיות משהו שקדם לה. לדוגמא: 
לפני התורה צריך לחנך את הילד ]או את המבוגר[ לחשוב ולהבין. אי אפשר 
ללמוד תורה אם המח אינו פועל. אולי היה צריך להביא לו ציורים, תמונות, 
משחקי חשיבה, כל אמצעי פיתוח המחשבה המוכרים לנו, שילדינו משחקים 

בהם קודם שלומדים חומש, משנה וגמרא. 

אך כאמור, לא על גבי תורה זו אנו בונים את העבודה. היא נבנית על גבי אותה 
תורה שנכנסה בנו בינקות: "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב". 

אם עבודתנו היתה נבנית רק על גבי התורה שעברה דרך השכל, ולא על גבי 
הגירסא דינקותא העמוקה הזו - היה חסר בזהירות, היה חסר בזריזות, ואדם 

גם לא היה מגיע לידי רוח הקדש!

למה?

כי רוח הקדש עניינה שאדם מקבל חכמה למעלה מהחכמה האנושית. איך הוא 
מקבל זאת? על ידי שהוא מבטל את חכמתו לחכמת הבורא, מתגלה לו רוח 

חכמה עליונה יותר.

התחלת  אם  הבורא?  לחכמת  חכמתו  את  לבטל  הכח  את  מקבל  הוא  מהיכן 
לימוד התורה שלו היתה בנויה על הבנה שכלית - הוא לא היה יכול להגיע 
לביטול השכל של עצמו. אבל כיון שהחכמה הראשונה נכנסה בקרבו מאותו 
מקום שאין בו דעת ואין בו הבנה, הרי שהשרישו בו מראש תורה שבאה על 
גבי אמונה, וזאת בכדי שיאיר את כל הבריאה כולה מכח תורה של אמונה, ולא 

מכח תורה שהבין בעצמו בלבד.

אם כן, כל השלבים המנויים כאן בברייתא של רבי פנחס בן יאיר - זהירות, 
זריזות וכו' - כל אלו בנויים על התורה שאין בה דעת עצמית, ואינם עוברים 

דרך השכל בלבד!!
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אדם מנסה לתפוס מהי זהירות. ישנה זהירות הבנויה על חשבון שכלי, וכפי 
שנראה להלן בדברי הרמח"ל עצמו. אומרים לאדם: תחשוב! הרי אם מישהו 
היה מציע לך להכניס את היד לתוך האש והיא תישרף, ודאי לא היית עושה 

זאת. כך, באותה מדה, אם תעבור עבירה - תישרף באש הגיהנם.

זו הבאה מכח "והשבות אל  זוהי הזהירות האמיתית! זהירות היא  אולם לא 
לבבך"! אדם הבורח מפני אש, לא עושה זאת מחמת שקרא בספרים הסבר 
עמוק כיצד האש שורפת ומה קורה אם לא בורחים בזמן! גם ילד קטן חסר 
דעת בורח מאש, ואין צורך להסביר לו. זוהי יראה טבעית. היא אינה עוברת 

דרך השכל, היא קיימת בטבע האדם.

"תורה מביאה לידי זהירות". לאיזו זהירות היא צריכה להביא אותו? לזהירות 
של שכל, או לזהירות טבעית שמוטבעת בתוך נפש האדם?

אם התורה היתה תורה של שכל - היא היתה מביאה אותו לזהירות של שכל. 
אבל כאמור, לא זו המטרה. המטרה היא שתורה תביא אותו לזהירות הבאה 
מעומק נשמתו שהיא למעלה ממציאות של שכליות. איך יש כזו מציאות? על 
ידי ששורש האדם בנוי על תורה שאיננה מנקודת השכל, או אז מגיע האדם 
]וכל זאת מפני שהדבר מוטבע בעומק  לזהירות שאף היא למעלה מן השכל 

נשמתו שלמעלה מטעם ודעת שכליים[.

כפי שהוזכר בתחילה, הברייתא של רבי פנחס בן יאיר הינה רק אחד מסדרי 
העבודה, אבל ישנם ארבעה סדרים: מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, אלכסון, 

וקונה עולמו בשעה אחת.

ישנם העובדים בשיטת האלכסון. שיטת העבודה מלמעלה למטה כמעט ואינה 
מצויה. מעטים הם האנשים המסוגלים לבנות את כל חייהם על האמונה. 

כמו כן, כמעט אין מי שבונה חייו על גבי סדר מובנה, הסדר של רבי פנחס בן 
יאיר. רובם גם לא מאד מצליחים, וגם מי שכבר מצליח - בדרך כלל נתקע 

באיזו שהיא נקודה ולא מוצא דרך לצאת ממנה, ונסביר מה הבעיה.

משלושת  שהיא  החסד  במידת  עבודתו  את  להתחיל  מחליט  אדם  לדוגמא: 
הגיע  הוא  כי  חסד?  עושה  הוא  מדוע  אבל  עומד.  העולם  עליהם  העמודים 



בלבבי משכן אבנהקנד

להכרה ש"עולם חסד יבנה", צריך להידבק בבורא עולם ע"י "הוי דומה לו", 
וכשם שהבורא עולם עושה חסד, וברא את העולם להיטיב עם בריותיו - כך 

גם אני אעשה חסד ואז אדבק בו.

עבודה זו עברה אצלו דרך השכל, ולכן גם כשיגיע בסוף לנקודה מסויימת, הוא 
תמיד ישאר ברמה של ידיעת שכל, ולא יבקע להגיע לאין סוף.

באין סוף נאמר: "לית מחשבה תפיסה ביה כלל". אי אפשר להשיג את האין 
סוף, הוא למעלה מטעם ודעת. אם אדם יוצא מנקודה שאין בה שכל, נעוץ 
סופם בתחילתם ותחילתם בסופם, הוא יצא מנקודה שאין בה שכל, מה"תורה 
צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" שנשרשה אצלו באותו זמן שהשכל לא 

פעל, ויגיע לאין סוף שלית מחשבה תפיסה ביה כלל, גם שם אין שכל.

אבל אם בגיל שבע-עשרה, עשרים או שלושים, הוא קרא איזה ספר עמוק 
והגיע להכרה שמחמתה החליט להתחיל לעבוד, הרי שהתחיל מנקודת ההבנה 
הפנימית, מהשכל, וממקום שמשתלחים לשם מחזירים שליחותם, הוא לעולם 

לא יגיע לאין סוף!

לכן "בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה". חבקוק גילה כח של 
עבודה שמתחיל באמונה.

אדם חייב להתחיל את עבודתו מאותה נקודה שאין בה תפיסה. ובאמת, תמיד 
חסרון דעת זהו סוג של מגרעת, אבל כאן זו גם מעלה: אדם נכנס לקדושה רק 

מהנקודה שאין בו דעת להבין, מהנקודה שהוא מאמין!

כעין זה מצינו אצל הלל אשר לימד תורה את אותו ֵגר. ביום הראשון לימדו 
א' ב' ג' וכו', ביום השני לימד אותו הפוך, תשר"ק, ואמר לו: "לאו על דידי קא 
סמכת? דעל פה נמי סמוך עלי!". הוא בעצם אמר לו כך: אתה באת ללמוד 

חכמה, אבל איך אתה מאמין לחכמה שלי? אתה מוכרח שתהא לך אמונה.

אדם חייב לבנות את כל החיים הבסיסיים שלו על גבי האמונה. כאשר בונים 
את העבודה ללא אור של אמונה, אור של תורה שלמעלה מן הדעת - הרי שזו 

דרך ללא מוצא בעבודת ה'. 



קנה הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

והנה נתבאר עד עתה, ש"תורה מביאה לידי זהירות". התורה היא עצם הסולם, 
והסולם הזה נבנה על גבי הבחינה שלמעלה מטעם ודעת. 

נבאר זאת מעט יותר בעומק.

דבר למטה.  כל  והוא מושך  רואים, שישנו כח משיכה  אנו  בבחינה הטבעית 
כח זה מצוי לא רק בגשמיות, אלא כך האדם בנוי: הוא מורכב מנשמה וגוף, 
העליון.  לעולם  מיד  פורחת  היתה  הנשמה  למטה,  משיכה  כח  היה  לא  ואם 
כדי שהאדם יוכל להתקיים כאן, חייב להיות שכנגד תשוקת הנשמה לעלות 
למעלה, יהיה כח גשמי שימשכנה למטה. הגוף מושך את הנשמה למטה, והוא 

כח המשיכה שמושך הכל למטה.

והנה את הכח לרדת אנו מכירים ומבינים. כך הוא טבע החומר, שיש בו כח 
משיכה לרדת. אבל מהו הכח לעלות? היכן טמון באדם כח לעלות? 

הכח לעלות הוא רק מכח הנשמה שבאדם!

עתה נבין מדוע פעמים רבות אנשים מנסים לעלות ומרגישים שאינם מסוגלים, 
קשה להם... הקושי נובע מכך שאדם עובד עם השכל שלו, עם הגוף שלו, עם 
הכוחות האנושיים שלו, ולכן לא יצליח לעלות, כי הגוף טבעו לרדת. הרי זה 
דומה לאדם השופך מים, ושואל מדוע הם נוזלים למטה ולא עולים למעלה... 

זהו טבע הבריאה, שכל דבר יורד למטה.

סולם  לעלות.  והנשמה טבעה  לרדת  הגוף טבעו  וגוף.  מורכב מנשמה  האדם 
העליה הוא מכח הנשמה בלבד, והוא בנוי על גבי התורה הקדושה שהיא בחינת 
הנשמה של העולם. כח האור הרוחני-פנימי שבאדם שתשוקתו לעלות - הוא 

הוא הסולם שבאמצעותו עולה האדם בעולמות. 

כיצד עולה האדם משלב אחד שבסולם לשלב הבא, העליון יותר?

כדי שאדם יוכל להתחיל לעלות, מוכרח שיהיה לו איזה שהוא גילוי של אור 
לנו משה מורשה" ששמע  זה ב"תורה צוה  הנשמה בקרבו. תחילתו של אור 
בינקותו. אז הושרש בו אור שלמעלה מטעם ודעת, ואור זה אינו שייך לגוף, 
לא לאיברים הגשמיים וגם לא לשכל האנושי. זהו אור שלמעלה מהגוף, ממילא 

בטבעו לעלות. משם נבנה הכח לעלות!
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תורה הנקנית אצל האדם בעומק נשמתו, במקום שאין יד שכלו מגעת - היא 
שורש התורה שתעלהו מעלה מעלה. אולם על גבה צריכים לבנות תורה של 

עיון שכלי דק ועמוק.

נקודה נוספת.

כאן בהקדמה מביא המחבר את הברייתא של רבי פנחס בן יאיר בשלימותה: 
"תורה מביאה לידי זהירות", עד "מביאה לידי תחיית המתים". 

וצריך להבין, לשם מה נצרך הלומד לדעת כבר עתה שהיא מביאה לידי תחיית 
המתים, הרי נמצא הוא כעת בשלב של "תורה מביאה לידי זהירות", ואת השלב 
הבא ניתן לכתוב בספר במקומו. מדוע כבר בתחילת הפרק מונה לנו המחבר 

את הסולם כולו, על כל שלביו?

הענין יובן על פי משל גשמי. אדם הרוצה להעמיד סולם על גבי קיר, צריך 
להשעין את החלק העליון על משהו. אם לא ידע את גובה הסולם והוא יהיה 
גבוה יותר מהקיר, כגון שגובה הסולם הוא שלש מטר וגובה הקיר חצי מטר 
- כשיבוא להשעין את הסולם וינסה לעלות עליו, מיד יתהפך הסולם לצדו 

השני של הקיר. 

הקצה  את  להשעין  חייב  אדם  העבודה  בתחילת  כבר  ברוחניות.  גם  הוא  כך 
פשוטה  בלשון  בקיר.  קבוע  שיהיה  אחיזה,  בה  לו  שיהיה  בנקודה  העליון 
קוראים לזה: "סוף מעשה במחשבה תחילה". בתחילת דרכו של האדם כשהוא 
מתחיל לעלות בסולם, צריך שתהא לו תשוקה לדעת להיכן הוא רוצה להגיע. 
האם באמת הוא רוצה להגיע בסוף לידי הקדושה, דבקות, רוח הקדש ותחיית 
המתים, או שכאשר אומרים לו שעליו לשאוף לכך, הוא אומר: לא, זה לא שייך 
לדורנו. אנחנו דור אחרון, נשמות שפלות, רוח עכורה, שער הנ' של הקליפה, 

זה לא מתאים למדרגתנו!...

אם האדם סבור כך - בעצם אין לו שום דרך לעלות, חסר לו את עצם הסולם! 
משל לאדם שקיבל במתנה סולם, והלך וחתך את כל השליבות והשאיר רק את 

השליבה התחתונה. במעשהו זה בעצם ביטל את כל מציאותו של הסולם.
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מי בונה את הסולם? שאיפת האדם - היא היוצרת את המרווח של הסולם. 
היום יש סולמות מתקפלים, כשרוצים, ניתן לפתחם אפילו פי שלש מגבהם 
המקורי. אדם יכול לתכנן מראש איזה סולם להעמיד. כמו מכבי אש שמחליטים 
זהו בנין של ארבע  גודל הסולם לפי הבנין שעליו הם באים לטפס; אם  על 
קומות - פותחים סולם בגובה המתאים, ואם קומה אחת - די להם בסולם 
הפתוח כפי שהוא עתה. מראש האדם מגדיר לאיפה הוא צריך ורוצה להגיע, 

ולפי זה הוא מניח את הסולם!! 

כל אחד בונה לעצמו סולם. השאלה היא האם אנו רוצים לבנות לעצמנו סולם 
שמגיע עד תחיית המתים, או שמסתפקים אנו בסולם של 'חטוף ואכול', כמה 

שנספיק, כמה שנוכל.

לידי  מביאה  "תורה  בענין  בתחילה  במה שאמרנו  נעוץ  בנפש,  הבנין  תחילת 
זהירות". שכן, לכאורה בשכל האנושי אדם תוהה: האם באמת יכול אני להגיע 
לרוח הקדש, לתחיית המתים? אינני יכול! אני מוכשר קצת, כוחותי מוגבלים, 

אני חושב שאולי רק עד נקיות אגיע...

אבל אם יש לאדם כח רוחני שאין בו טעם ודעת, הרי הוא שואף להגיע גם 
להיכן שנראה בשכל שאי אפשר להגיע לשם. 

ודאי שאלו דברים גבוהים שאינם שייכים לאדם במדרגתו הנוכחית, אך עליו 
לקרוא זאת כדי שתהיינה לו שאיפות להיכן להגיע. אל לו להיות בעל דמיון 
מופלג ולחשוב שהוא כבר אוחז שם, אבל יקרא זאת כדי לדעת: לשם אני שואף 

להגיע, ולפי זה יבנה לעצמו את הסולם המוצב ארצה וראש מגיע השמימה.

ֶזה,  ִחּבּוִרי  ְלַחֵּבר  ִהְסַּכְמִּתי  ַהּזֹאת  ַהָּבַרְיָתא  ִּפי  ַעל  ְוִהֵּנה 
ֵלָמה  ַהּׁשְ ָהֲעבֹוָדה  ְּתָנֵאי  ַלֲאֵחִרים  ּוְלַהְזִּכיר  ְלַעְצִמי  ְלַלֵּמד 

ְלַמְדֵרגֹוֵתיֶהם. 

כפי שנתבאר לעיל, יחודו של הספר הוא בכך שבא לבאר לא רק את תנאי 
העבודה השלימה, אלא גם את ענין המדרגות זו אחר זו.
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ַהֶּדֶרְך  ְּפָרָטיו,  אֹו  ַוֲחָלָקיו  ִעְנָיָניו  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְּבָכל  ַוֲאָבֵאר 
ֵמר ֵמֶהם. ִלְקנֹות אֹותֹו ּוָמה ֵהם ַמְפִסיָדיו ְוַהֶּדֶרְך ְלִהּׁשָ

ואיך  להפסדה,  גורם  מה  אותה,  קונים  כיצד  לדעת  יש  ומדרגה  מדרגה  כל 
להישמר מפני ההפסד. אלו בעצם כל הפרטים המופיעים בספר: ראשית כל - 
הבנת כל מדרגה מהי, לאחר מכן מה הן המעלות שבה ואיך קונים אותן, ולאחר 
מכן מה הם מפסידי המדרגה ואיך נשמרים מהם. אבל, כאמור, לפני הכל צריך 

להבין בכל דבר מהי המהות של המדרגה, כי בלאו הכי - קשה לקנותה.

ישנם מקרים שאדם קונה דבר גם כשאינו יודע איך לקנותו, כמו שאמרו חז"ל: 
"יגעת ומצאת תאמין", לפעמים האדם מתייגע על דבר אחד, ומוצא דבר שני. 

אם כן, מראש הוא לא חיפש את הדבר שמצא.

תחילה",  במחשבה  מעשה  "סוף  של  העבודה  בצורת  מהלך  שיש  שאף  הרי, 
פעמים שהסוף מעשה אינו מגיע ע"י מחשבה תחילה.

במשל הגשמי: אדם יוצא לרחובה של עיר לקנות לעצמו נעלים, ובזמן שהוא 
מחפש נעלים הוא לפתע מוצא חפץ שכבר מזמן חיפש אותו ולא היה בשוק, 
חפץ,  אותו  את  שקנה  היה  מעשה'  ה'סוף  לעיניו.  נגלה  עכשיו  בדיוק  והנה 

וה'מחשבה תחילה' היתה לקנות דבר-מה אחר לגמרי.

רבות  פעמים  ברוחניות.  גם  קיים  הוא  כך  בגשמיות,  קיים  זה  שיסוד  כשם 
בתחילת העבודה אדם רוצה להשיג מעלה פלונית, ולאחר תקופה שהוא עובד, 
לפתע הוא מגלה שהשיג מעלה אחרת לגמרי. לפעמים פחות טובה ממה שרצה 

לקנות ולפעמים יותר טובה, אבל אינו קונה בדיוק את מה שעמל עליו.

"סוף  של  המהלך  האדם.  של  הפנימית  בעבודתו  שורשים  שני  אלו  בעומק, 
מעשה",  ה"סוף  בית".  יבנה  "בחכמה  בבחינת  הוא  תחילה"  במחשבה  מעשה 
שהוא הבנין, הבית בפועל, מתחיל במחשבה ]שהיא שורש הספירה הנקראת 

חכמה[. 

אך ישנו שורש נוסף, פנימי יותר ]הנקרא "כתר"[, ובלשון פשוטה הוא בחינת 
כלומר,  הגבעות".  על  מקפץ  ההרים  על  מדלג  בא  זה  הנה  דודי  "קול  דילוג, 
]כמו  דילוג  עבודת  וישנה  סדר,  של  עבודה  ישנה  האדם  של  הנפש  בעבודת 

שהארכנו לעיל לבאר בזה כמה וכמה אופנים של עבודה[.



קנט הקדמת הרב המחבר ישריםמסילת

והנה ספר זה, כמו שדובר בארוכה, נבנה במהלך של סדר, של הדרגה. כשאדם 
עובד בסדר ובהדרגה, ראשית עליו לנסות להשיג את המדרגה, אך ידע נאמנה 
כי פעמים רבות בתוך עבודה של סדר ומדרגה, יגיע לנקודה שאין בה סדר ואין 

בה מדרגה.

אלא שכאן נדרשת מהאדם זהירות גדולה, ונבאר.

אדם עבד להשיג נקודה מסוימת, ולפתע השיג נקודה שלגמרי לא חשב עליה. 
מציאות זו יכולה ליצור אצלו שתי אפשרויות: פעמים, אף שהשיג נקודה אחרת 
שלא חשב עליה, מיד הוא שב ומנסה להשיג את אותה נקודה שעליה חשב 
תחילה. אך לפעמים מחמת השגת אותה נקודה, הוא מוסט לגמרי מהנקודה 

שאליה עמל להגיע.

ובמשל הגשמי שהובא לעיל: אדם הלך לקנות נעלים ובסוף מצא חפץ אחר. 
כמובן שיש לו תועלת רבה מכך שמצא את החפץ האחר, אבל סוף סוף עליו 
לחזור הביתה גם עם נעלים. אם אדם שוכח שיצא לרחובה של עיר על מנת 
לקנות נעלים וקונה רק את החפץ האחר - הוא הרויח אולי את החפץ האחר, 

אבל הפסיד את הנעלים.

אדם עובד בתוך ההדרגה, אלא שלפעמים ישנם דילוגים מסויימים בתוך הנפש. 
כאשר זה קורה, אל לו לאדם לזנוח את מהלך ההדרגה. הוא ממשיך לעבוד, 
אבל בינתיים "יגעת ומצאת". אדם שהלך ברחוב לקנות חפץ, ולפתע רואה על 
הקרקע שטר של מאה שקלים, האם יגיד תודה, ישים את השטר בכיסו ויחזור 
שהגיעו  ודברים  המהלך,  את  להמשיך  חייב  שהוא  הדבר  ברור  הרי  הביתה?! 
מהצד - יקח גם אותם בשמחה. אולם לפעמים ע"י שהשיג דבר שלא חשב 

להשיג, משתנה כל תפיסתו, וממילא משתנה סדר עבודתו, ואכמ"ל.

למעשה, אין לאדם מספיק זמן בחיים לעבוד על כל המדרגות, וכמו שאומרת 
הגמ' במסכת חגיגה, שבין כל עולם ועולם ישנו מרחק של ת"ק שנה ]כמובן 

הכל בתפיסת משל[. 

בלי להיכנס כעת להסבר העמוק מדוע דוקא חמש-מאות שנה, אבל בכללות, 
חמש-מאות שנה זהו ביטוי להגדרה שאיננו יכולים להשיג אפילו מדרגה אחת. 
הרי חייו של האדם הם שבעים או שמונים שנה, כל אחד לפי ימיו, ואם בין כל 
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מדרגה ומדרגה ישנו מרחק של חמש מאות שנה, הרי שאינו יכול להשיג אפילו 
את המדרגה השניה, ואף את הראשונה לא יגמור אף פעם.

לכן בעומק צריך לדעת שלא רק שישנה עבודה בבחינת הדרגה וישנה עבודה 
בדרך דילוג, אלא אף בתוך המדרגות עצמן יש דילוג!!

זוהי נקודה עמוקה. ניתן היה להבין שישנם שני מהלכים בעבודה: עבודה בדרך 
של הדרגה, ועבודה בדרך של דילוג. כמו כן ניתן להבין הבנה נוספת, שתוך כדי 

העבודה בדרך המדרגות, האדם מקבל מתנות מסויימות בדרך דילוג.

אבל ההבנה הפנימית העמוקה יותר היא, שגם המדרגה עצמה - בסופה היא 
בדרך דילוג, כי האדם לא יכול להגיע לסוף המדרגה!

אלו בעצם דבריו של רבינו הרמח"ל לקמן בפרק כ"ו, שכל מדרגה "תחילתה 
עבודה וסופה גמול", סופה מתנה. "לא עליך המלאכה לגמור" - כי אינך יכול 
לגמור. עבודת ההדרגה היא, אפוא, חלק בלבד מהעבודה. ההמשך שלה הוא 

בדרך דילוג, שע"י הדילוג משיג האדם את המדרגה.

לדוגמא: אדם רוצה לעלות מזהירות לזריזות. העליה מזהירות לזריזות לכאורה 
היא ע"י הדרגה, אבל אם נלך בדרך ההדרגה - אף פעם לא נגמור את העבודה 
אחד  ולפי  תאמין",  ומצאת  "יגעת  היא:  הצורה  לכן  גופא.  הזהירות  במדרגת 
הביאורים מה שנוגע לענייננו - חלק מהעליה מן הזהירות לזריזות הוא בבחינת 
"יגעת", אבל ישנו דילוג, והדילוג הזה הוא בבחינת "מצאת". וכאמור, יש דילוג 

להשיג את המדרגה גופא, ויש דילוג לעלות ממדרגה למדרגה.

אילו לא היה דילוג, היה לוקח חמש-מאות שנה להשיג כל מדרגה, ואף פעם 
לא היינו יוצאים מעולם לעולם, ואף את אותו עולם גופא לא היינו משיגים 
אנו  מוכרחים   - במציאות  אבל  הדרגה,  בצורת  מתחילים  אנחנו  בשלימות. 

שיהיה גם דילוג.

ישנו משל ידוע: פעם בנה מלך בנין של מאה קומות וערך תחרות לבני מדינתו 
מי יוכל לטפס את כל קומות הבנין בתוך חצי שעה. 

ישב חכם אחד למרגלות הבנין לפני שהתחיל לעלות, וספר את החלונות. הוא 
רואה שישנם מאה חלונות, כלומר מאה קומות. הוא מנסה לעלות קומה אחת 
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ורואה שהטיפוס לוקח דקה. אם כן, כדי לעלות מאה קומות יש צורך במאה 
דקות. הוא מגיע למסקנה: אי אפשר לעלות את הבנין בתוך חצי שעה.

חשב לעצמו: אולי באותה קומה יש שתי שורות של חלונות, אחת מעל לשניה. 
בודק שתיים שלוש קומות ורואה שזה לא כך, אלא בכל קומה יש חלון, ונמצא 
שהבנין מונה מאה קומות. אם כך, בשום פנים ואופן אי אפשר להגיע לקומה 
המאה תוך חצי שעה. הוא אפילו לא מתחיל לעלות. ברור לו שהמלך מבקש 

כאן דבר שאי אפשר לבצעו.

זהו אדם שהסתכל רק על הנקודה הנראית לעין; "לא עליך המלאכה לגמור" כי 
אינך יכול לגמור, ממילא הוא לא מתחיל.

אבל באמת, במציאות הבנין היה בנוי בצורה כזו שרק את עשרים ושש הקומות 
מעלית  היתה  והלאה  ומשם  ברגל,  במדרגות  לעלות  צריכים  היו  הראשונות 
ושש  עשרים  את  עולה  היה  אם  הבנין.  לראש  עד  וחצי  דקה  תוך  שמביאה 

הקומות, משם היתה לו מעלית לעלות הלאה. 

המשל נוקב עד התהום, ונתבונן בעומק הנמשל:

כל עבודה של הדרגה, תחילתה באמת הדרגה, יש מדרגות, אבל בשביל להגיע 
לנקודה - בסוף יש מעלית, זו קפיצה.

אם אדם הולך עם ה"שכל הישר", הוא יגיע למסקנה שאי אפשר להשיג מאומה 
בחיים, כי השכל הישר אומר שאי אפשר להגיע. אבל אם אדם משתמש עם 
שדיברנו  כמו  האמונה,  גבי  על  בנוי  שכלו  אבל  כהתחלה,  רק  הישר  השכל 
בארוכה; תחילתו אמונה, סופו אמונה ואמצעיתו שכל ישר - אזי האדם יודע 
מאמין.  הוא  יודע,  לא  איך?  יגיע!  הוא   - להגיע  אמר שאפשר  הקב"ה  שאם 
הקב"ה אמר לעבוד בדרך הדרגה אז הוא עובד בהדרגה, אבל מתוך ההדרגה 

ברור לו שיגיע לתפיסה של דילוג.

לפני שנתחיל בלימוד של סדר העבודה, עלינו להבין שהכל בנוי על הדרגה.

רבים הם האנשים המקושרים לספר מסילת ישרים. ככל שהם יותר עם שכל 
מובנה, מה שנקרא 'שכל לוגי' - הם אוהבים יותר את הספר הזה, כי הם רואים 
לפניהם ספר בנוי לפי סדר ועבודה ישרה. ואדרבה, יש להם כביכול טענות ח"ו 
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על ספרים אחרים שבהם לא נראה הסדר והבנין ההדרגתי, אולם אינם מבינים 
שהספר הזה אמנם בנוי על עבודה ישרה, אבל לא רק על עבודה מסוג כזה! לא 

יתכן שתהיה רק עבודה ישרה. 

אדם בעל שכל ישר, חש שמצא כאן את משמעות חייו, אבל כל זה מחמת שלא 
ניסה לעבוד. אם ינסה לעבוד, יראה שלא תמיד הספר תואם את המציאות, כי 

כמו שהסברנו, הוא בנוי על הדרגה שבתוכה דילוג. 

אם אדם מבין זאת, הרי שהוא מבין גם את שאר הספרים הבנויים בכל מיני 
הבנוי  היחיד  הוא הספר  אף שלכאורה  זה,  גם ספר  וכאמור,  צורות אחרות. 
על מדרגות והדרגה, אבל בעומק לא כולו הדרגה. הוא בנוי על תחילת עבודה 
של הדרגה, אבל בין כל מדרגה ומדרגה ובתוך כל מדרגה ומדרגה יש בהכרח 

דילוג.

אם כן, כבר בראשית העבודה אדם צריך לדעת להכין שני כוחות בנפש: כח של 
סדר, של משטר, של הדרגה ושל בנין, ומאידך כח לדברים המגיעים פתאום, 

ללא הכנה מוקדמת. 

הרי אדם לא יכול לקבל בשורה טובה פתאום, כמו שרואים בתורה הק' שכאשר 
באו לבשר ליעקב שיוסף חי, חששו לומר לו זאת פן יפוג לבו. כך גם להבדיל 
בנקודות פנימיות בעבודת ה', לפעמים אדם מקבל איזו שהיא הארה פנימית, 
וזאת  עצמו,  של  המציאות  את  מאבד  והוא  פנימית,  תפיסה  או  פנימי  גילוי 

מחמת שאין לו את הכלים לקבל את מה שהתגלה לו.

אם זה היה בדרך של הדרגה - היה לו כלים לקבל את מה שגילה, אבל מחמת 
שהגילוי הגיע לו בדרך שאינה הדרגתית, הרי שלא בנה את עצמו לכך והדבר 
למעלה מתפיסתו. כתוצאה מכך הוא עלול לאבד את האיזון, את שיווי המשקל 

של נפשו.

לכן על האדם להכין את עצמו לדברים שאינם שייכים לו ממש, אלא מתגלים 
בדרכו!

משל למה הדבר דומה, פקיד בבנק עשוי לגלגל מליון שקל ביום, אבל משכורתו 
החודשית איננה אחוז ממה שהוא מגלגל, הכסף אינו שייך לו.
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אם אדם משייך באופן טבעי כל דבר לנפשו, הוא חייב לעבוד בדרך של הדרגה. 
אם לא - כשיעברו דברים דרכו, יהא כאדם בעל תאות הממון ששומע לפתע 

שהתעשר, שהוא עלול להתעלף ואף למות מכך.

אבל אם מספרים לאדם שהפקידו בביתו כספת שבתוכה טמון סכום אגדי של 
ארבע מיליארד שקל, אלא שלו אין את המפתח לכספת, היא רק נמצאת בתוך 
ביתו - הרי שהימצאותה שם אינה מועילה לו מאומה, ולפעמים אף מזיקה לו 

כי אינו יכול לישון בלילה מחמת הפחד מפני גנבים.

הרבה דברים עוברים בנפש. דבר שבא מחמת ההדרגה יותר מזוהה עם האדם, 
ואילו דבר שלא בא מההדרגה פחות מזוהה. ראשית כל האדם צריך להבין שנפשו 
בנויה משני המהלכים הללו: מתפיסת ההדרגה ומתפיסה שאיננה של הדרגה. 
הדרגה אלו הדברים השייכים לעצם הנפש, ומה שאיננו הדרגה - לפעמים הוא 

רק צינור בעלמא להעבירו, ולפעמים זוהי מתנה שהקב"ה נתן לו.

אם אדם לא הכין את הכלי לקבל דבר שאינו לפי מדרגתו - יתכן שמחמת כך 
הוא כלל לא יקבלו, ואף אם יקבל - הדבר עלול להביא לו הרבה נזקים. אבל 
אם הוא מכין את הכלי לקבל דברים שאינם לפי מדרגתו - ראשית, הדבר אינו 
מזעזע לו את הנפש מחמת שהוא מוכן לו. מלבד זאת, אם הוא יודע שתמיד 
שקט  נשאר  הוא  מתנה,  או  פקדון  או  אלא  שלו,  אינו  שהדבר  לחשוב  עליו 

בתוכו, ללא גבהות הלב.

ִנְלַמד  ְלַמַען  ַנַחת,  ּבֹו  ֶׁשִּיְמָצא  ִמי  ְוָכל  ֲאִני  ּבֹו  ֶאְקָרא  ִּכי 
ְלָפָניו.  חֹוָבֵתנּו  ִמֶּמּנּו  ַכח  ִתּׁשָ ְוֹלא  ֱאֹלֵקינּו,  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה 
ַהְּקִריָאה   - ִמִּלֵּבנּו  ְלָהִסיר  ִמְׁשַּתֵּדל  ַהֶּטַבע  ָחְמִרּיּות  ַוֲאֶׁשר 
ְוַהִהְסַּתְּכלּות ַיֲעֶלה ַעל ִזְכרֹוֵננּו ִויִעיֵרנּו ֶאל ַהְמֻצֶּוה ָעֵלינּו. 

ַוה' ִיְהֶיה ְּבִכְסֵלנּו ְוִיְׁשֹמר ַרְגֵלינּו ִמָּלֶכד, ְוִתְתַקֵּים ָּבנּו ַבָּקַׁשת 
ַהְמׁשֹוֵרר ָהָאהּוב ֵלאֹלָהיו: "הֹוֵרִני ה' ַּדְרֶּכָך, ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך, 
ַיֵחד ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך" )תהלים פו, יא(, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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פרק א'

ְיסֹוד ַהֲחִסידּות ְוֹׁשֶרׁש ָהֲעבֹוָדה ַהְּתִמיָמה הּוא - ֶׁשִּיְתָּבֵרר 
ְוִיְתַאֵּמת ֵאֶצל ָהָאָדם ַמה חֹוָבתֹו ְּבעֹוָלמֹו.

שיתברר ויתאמת. ישנו בירור וישנו אימות. בירור זו ידיעה ברורה, והאימות 
בין  ההבדל  הרי  החיים.  את  תופס  האדם  איך  המציאות,  תפיסת  עצם  הוא 
אמת לשקר הוא, ששקר הוא דבר שלא נמצא ואמת היא דבר שנמצא. אם כן, 
כשאומרים שדבר מתאמת אצל האדם, הכוונה שכך הוא תופס את המציאות.

מהי הכוונה "כך לתפוס את המציאות"?  

המציאות, על אף היותה אחת, היא נראית לכל אחד אחרת. בחיצוניות אנחנו 
מבינים זאת מאד ברור. לדוגמא: קבוצת אנשים עוברת ליד בית קברות. מה 
כל אחד מהם רואה בהביטו על בית קברות? לאחד - מזכיר לו המקום את יום 
המוות. השני מיד חושב כמה כסף אפשר להרויח על עריכת לוויות, והשלישי 
מהרהר כיצד ניתן להעביר כאן כביש מהיר, אולי לחפור מנהרה תת קרקעית 

וכו'. כל אחד רואה משהו אחר.

אם ניתן לכמה בני אדם תמונה אחת שצייר אותה צייר מסויים, וישאלו כל 
אחד מה אתה רואה כאן? כל אחד יבחין שם במשהו אחר.

אם כן, בחיצוניות מבינים אנו שתיתכן מציאות בה על אותו דבר כל אחד מביט 
אחרת. עתה ניכנס פנימה יותר בנפש האדם. 

חז"ל לימדונו שחותמו של הקב"ה אמת. מה הכוונה? הרי הקב"ה הוא אין סוף, 
ואילו חותם הוא דבר גבולי ]חותם אותיות תחום, גבול[. מה הכוונה אם כן 

שחותמו של הקב"ה אמת? 

אלא הכוונה, שהחותם המתגלה באדם - הוא אמת. כמה אלוקות יש בלבו של 
כל אחד? כל אחד יש לו בערך כפי מאי דמשער בליביה. יש לו גילוי גבולי. זהו 
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חותמו של הקב"ה אמת - כמה שהוא מתגלה בנו, ולזה יש גבול. "אמת" היא 
ראש תוך וסוף, כי שיעור האמת שמתגלה בתוכנו יש לה גבול.

תפיסת המציאות היא בעצם הגבול שבו האדם תופס את המציאות. יש בני 
אדם שראיית המציאות אצלם מתחילה בכסף ונגמרת בכסף, יש אדם שראיית 
המציאות שלו מתחילה בכבוד ונגמרת בכבוד, יש אדם שראיית המציאות שלו 
תחילתה בחסד וסופה בחסד, אדם מרומם יותר - תפיסת המציאות שלו היא 
תורה, וזה שיותר מרומם - תפיסת המציאות שלו היא כיצד התורה היא גילוי 

הבורא ית' בעולם וכו'. יש הגדרות לרוב מהי תפיסת המציאות של האדם.

תופס  כיצד  לברר  יש  תחילה  האדם,  מציאות  את  להגדיר  כשבאים  כן,  אם 
האדם את המציאות. "שיתאמת אצל האדם" - זו שאלה איך הוא תופס את 
המציאות. כאשר אדם רואה מצב, מה הוא רואה בו? האם הוא רואה בו מצב 
כפי שהוא ותו לא מידי, או שמא הוא רואה אותו מזויות שונות, עד מדרגת 

האדם שרואה את כל החיים כמציאות לקרבת ה' בלבד.

אין ההגדרה רק שכך הוא חושב, שזו הדעה שלו, אלא שכך הוא תופס את 
המציאות!

אבל  חושב.  הוא  שכך  היא  שההגדרה  הרי  במח,  רק  אצלו  נמצא  הדבר  אם 
תופס את  הוא  הרי שכך   - הלב שלו  מדרגת  זו  אם  כך,  חי  בעצם  הוא  אם 

המציאות.

לדוגמא: כאשר אנו רואים מים, אנו תופסים שהמים נצרכים לשתות, להשקות 
וכו'. כך אנו תופסים את המציאות. לא בתור הגדרה רעיונית, אלא תופסים 
שמציאות המים קיימת בשביל לשתות, או בשביל להשקות או בשביל לנקות. 

האם באותה תפיסה אנו תופסים בנפש גם את המציאות של קרבת ה'?

היא  ְלמה  המציאות  תפיסת  אלא  בעלמא,  ידיעה  לא   - "התאמתות"  זוהי 
משמשת.  

מעבר לזה אי אפשר להסביר! זהו בעצם ההבדל בין תפיסת מח לתפיסת לב. 
תפיסת לב - שם עיקר מדרגות בני האדם. היכן הם חיים, כיצד הם תופסים 

את המציאות.
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ּוְלַמה ָּצִריְך ֶׁשָּיִׂשים ַמָּבטֹו ּוְמַגָּמתֹו ְבָכל ֲאֶׁשר הּוא ָעֵמל ָּכל 
ְיֵמי ַחָּייו.

כאשר ברור לאדם ומתאמת אצלו מה חובתו בעולמו; ברור לו שהעולם בנוי 
מזכויות וחובות, שמוטל על כל אדם חוב מסויים, וגם ברור לו מהו אותו חוב 
- או אז, צריך הוא לשים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו להשיג 

את אותה מטרה נכספת.

לדוגמא: אדם חייב לחבירו אלף דולר. האם כל חייו בנויים על החוב?! כמובן 
שזהו סניף אחד בלבד בחייו. לעומת זאת ישנו אדם שהוא מסובך מכף רגל ועד 
ראש בחובות ועם נושים; הוא חייב לארבעה בנקים, להורים, לגיסים, לכולם. 
אפילו אדם כזה, אמנם החובות מעיקים עליו, השתרגו עלו על צווארו, אבל 
עדיין לא כל מציאותו היא החובות, יש לו עוד כמה וכמה תחומים בחיים. אולי 
מרוב שהוא מסובך בחובות הוא חושב כל היום על כך, אבל אי אפשר להגדיר 

שמציאות כל חייו היא חוב. 

מה  ורגע  רגע  בכל  בחירה  לו  נתן  הקב"ה  האדם,  בתוך  הפנימי  במהלך  אבל 
לעשות, יש לו חוב בכל רגע. הגדרת המושג "מה חובתו בעולמו" היא, שכל 
"עולמו" הוא "חובתו". החוב הוא זכות והזכות היא חובה, אבל אין דבר שאינו 

חוב.

"ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו". אם היה 
זה חוב חלקי, הרי שרק באותו חלק של החוב היה צריך לשים מבטו ומגמתו. 
אבל כיון שזהו חוב כולל, בהכרח שיש לו לשים מבטו ומגמתו "בכל אשר הוא 

עמל כל ימי חייו", כל החיים כולם.

והנה כאן כבר מוגדרת העבודה כ"עמל". רבים מבין האנשים אינם תופסים את 
החיים כעמל. על אף שחז"ל אמרו "אדם לעמל יולד", כל החיים הם בבחינת 

עמל. 

בעומק, גם המנוחה של האדם הוא סוג של עמל, אלא שהוא לא מבין את 
העמל שבזה. אבל באמת, כשהוא נכנס למנוחה, השלב הבא שלו יהיה יותר 



קסז פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

עמל. הוא בעצם יוצר לעצמו שלבים בעמל. משל למה הדבר דומה, אדם צריך 
לשאת על גבו מאה קילו תפו"א. הוא יכול להחליט לסחוב אותם בפעם אחת, 
ויכול לחלק זאת לשנים. אדם שעושה מנוחה חלקית - יצטרך לחזור פעם 

נוספת לקחת את השאר. 

אין דבר שלא מורכב מעמל. כל החיים מורכבים מאותה נקודת עמל. כמובן 
שיש נקודה בנפש שהיא למעלה מן העמל, אבל החיים כמו שהם כאן בעולם 

הזה, בחלקים השייכים לעולם הזה - זו תפיסה של חיי עמל.

סוד  בנפש, שהיא  ובחינה של שבת קדש  בזמן,  בחינה של שבת קדש  ישנה 
המנוחה, אבל שבת נקראת "מעין עולם הבא", היא איננה שייכת לכאן. מה 

ששייך לכאן הוא רק עמל. "אדם לעמל יולד".

הֹורּונּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה הּוא, ֶׁשָהָאָדם  ְוִהֵּנה, ַמה ּׁשֶ
ֹלא ִנְבָרא ֶאָּלא ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה' ְוֵלָהנֹות ִמִּזיו ְׁשִכיָנתֹו.

אדם נברא רק כדי להתענג על ה', שיהיה לו תענוג ויהנה מזיו השכינה.

וננסה  הקדושים,  בספרים  מאד  עמוקות  סוגיות  בעצם  הן  הללו  המילים 
בהגדרות קצרות עד כמה שניתן לבטא את עומק הענין.

המושג  ה'.  על  להתענג  אחת:  לתכלית  אלא  נברא  לא  שאדם  כאן  נתבאר 
"להתענג על ה'" מורכב משני חלקים: ראשית מהמושג של "להתענג", וממי? 
"על ה'". "להתענג" בלבד - יכול להיות רח"ל מדברי איסור, יתכן מדברי היתר, 
אפשר אף להתענג מקדושה שהיא עדיין לא בכללות בהגדרה של דבקות בה'.

בעצם, בספרים הקדושים מצאנו שלש סיבות למה האדם נברא: א. לגלות את 
שמותיו ית' ושיקרא רחום וחנון. ב. להיטיב לבריותיו. ג. לגלות את יחודו.

כאן מבואר לכאורה בדברי הרמח"ל שאדם נברא להתענג על ה', כלומר שיהיה 
לו טוב. ובמה יהיה לו טוב? - בזה שיתענג על ה'.

יתברך,  יחודו  את  לגלות  כדי  נברא  שהאדם  שמנינו  הנוספת  להגדרה  ביחס 
מבואר בחלק מהספרים שהתענוג הוא בעצם גילוי היחוד. גילוי היחוד הוא 
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אדם  וא"כ  יתברך,  הוא  אלא  בעולם  ומנהיג  שליט  שאין  גילוי  הבורא,  גילוי 
מתענג על מה שהוא מגלה את יחודו יתברך. והרי שהאדם מגלה את יחודו ית' 

ע"י גילוי שמותיו ית', ומכח גילוי היחוד יבוא להתענג על השי"ת.

אלו שלש סיבות בקצרה ממש למה שנתבאר כאן.

לכאורה  לו טוב, א"כ  כלומר שיהיה  ה',  על  נברא להתענג  והנה, אם האדם 
נמצא שכל העבודה היא שלא לשמה!

זוהי אחת מהשאלות הבסיסיות ביותר שישנן על הסיבה שהאדם נברא להתענג 
המחפש  מאחר  יותר  טוב  הוא  ה',  על  להתענג  המחפש  ודאי שאדם  ה'.  על 

תענוגות גשמיים, אבל עדיין לכאורה מהות החיים לפי זה היא שלא לשמה.

כמו שנראה להלן, האדם בעצם נברא כדי שיהיה דבוק בבורא עולם, לא רק 
להתענג על ה'. מדוע, אם כן, אמרו חז"ל שנברא להתענג על ה'?

התשובה היא, שכשם שבגשמיות בכדי לחבר בין דבר לדבר צריכים דבק, כך 
גם ברוחניות מה שמדבק את האדם בבוראו הוא התענוג שבדבר. לא שהתענוג 

הוא התכלית, אלא שההנאה והתענוג הם אלו המחברים אותו לדבר.

רואים זאת הרי בגשמיות: דבר שאדם לא מתענג ממנו - הוא לא מתחבר אליו, 
דבר שאדם מתענג ממנו - הוא מתחבר אליו.

אם כן, כשחז"ל הגדירו שעבודת האדם היא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו 
- זו איננה הגדרה מה התכלית, אלא הגדרת התכלית בעבודה. ע"י העבודה צריך 
האדם להביא את עצמו לידי מצב של התענגות, ומכח ההתענגות להתחבר, 

אבל אחרי שהוא מתחבר - החיבור איננו חיבור לשם תענוג.

נסביר זאת בלשון אחרת. 

ישנה אהבה התלויה בדבר וישנה אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה התלויה 
בדבר - בטל הדבר בטלה האהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר - קיימת תמיד.

אדם שמתחבר לבורא עולם רק מצד התענוג שבדבקות - אם ח"ו לא יהיה לו 
תענוג בדבקות, הוא לא יתחבר, כי מה שמחבר אותו הוא רק התענוג שבדבקות, 
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זוהי  במילים אחרות:  יאבד את הדבקות.  הוא  ניטול ממנו את התענוג  ואם 
אהבה התלויה בדבר, שאז בטל התענוג בטל החיבור. אהבה בגימטריה אחד. 

בטלה האהבה, בטל התענוג, בטלה האחדות.

אבל אם חיבור האדם לבוראו אינו מצד ההתענגות, אלא זהו חיבור בעצם, הרי 
שגם כאשר מתבטל התענוג - אדם ממשיך להיות מחובר ]אף שע"י התענוג 
הגיע לחיבור, אולם לאחר שהתחבר - עתה אין עיקר החיבור מכח התענוג[, 

וכמו כן כאשר התענוג קיים - הוא לא מתחבר מחמת התענוג.

מדוע, אם כן, אמרו חז"ל שאדם לא נברא אלא להתענג על ה'? הרי לכאורה 
לפי זה החיבור היה צריך להיות גם בלי תענוג?

על זה כתב ה'נפש החיים' את היסוד הידוע, המבוסס על דברי חז"ל "לעולם 
לשמה"  בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה,  שלא  ובמצוות  בתורה  אדם  יעסוק 
)פסחים נ ע"ב(, שאי אפשר לצאת מהשלא לשמה לגמרי. לאחר שאדם הראשון 

חטא בחטא עץ הדעת, אפילו מי שזיכך את עצמו, עדיין "ארבעה מתו בעטיו 
של נחש". ומה היה עטיו של נחש? תענוג!

עולם  לבורא  שלנו  החיבור  לכן  אדה"ר,  חטא  אחר  אנו  שנמצאים  מחמת 
חייב תמיד לעבור את השביל של התענוג, אבל אין הכוונה שרק ע"י התענוג 
הננו מתחברים. צריכים להתחבר גם מכח התענוג וגם אם אין תענוג. החלק 
שמתחברים על אף שאין תענוג נקרא לשמה, והחלק שמתחברים מכח אותה 

נקודה שיש תענוג - נקרא בעומק בחינת השלא לשמה שבנפש.

יבא האדם ויאמר: אם כן, אתחבר רק לשמה? התשובה היא: אי אפשר!

אם כן צריך לדעת, שעבודת האדם להתענג על ה' היא רק קו אחד מהעבודה. 
התענוג צריך להביאו לידי חיבור, ואז עליו לנתב את החיבור גם למקום שאין 
תענוג, כי אם יתרגל אדם לחיות רק עם תענוג, הרי שישמור שבת רק כשהוא 
מתענג, ורח"ל כשאינו מתענג הוא לא ישמור. חס ושלום! החיים אינם בנויים 

כך. 

האדם  שצריך  ודאי  עונג",  לשבת  וקראת  ה'  על  תתענג  "אז  שנאמר  אף  על 
להשתדל שהשבת אצלו תהיה בבחינת עונג, אבל אסור לו להגיע למצב שאם 
אינו מתענג מהשבת לא ישמרנה. לא ולא! החיבור שלו לשבת צריך להיות גם 

אם אין עונג.



בלבבי משכן אבנהקע

הרי, שהאמור כאן ש"האדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו" 
- זו נקודת השלא לשמה שמביאה את האדם לידי הלשמה. וכבר האריך באגלי 
טל בהקדמה, שבעצם התענוג אין רע אלא טוב, אולם אסור שהחיבור יהיה 

רק לשם תענוג.

אם כן מדוע הרמח"ל העמיד זאת כאן?

תשובה לדבר: להלן הוא יפרט גם את נקודת הלשמה, אבל מחמת שכאמור 
הסדר הוא מלמטה למעלה, והנקודה שממנה מתחילים היא תמיד שלא לשמה 
- לכן העמיד רבינו הרמח"ל קודם את נקודת השלא לשמה, אבל בהמשך נראה 

שהוא יעסוק גם בנקודת הלשמה ויבאר אותה.

נמצא, שכאשר אנו מדברים כעת על עבודת האדם, שהאדם לא נברא אלא 
להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, צריך להיזהר מאד לא להעמיד את הדברים 

כפשוטם ולבנות את כל החיים על גבי חלק זה.

נקודת  לעקור את  לו  ואסור  נקודת התענוג  לעקור את  לאדם  ודאי שאסור 
השלא לשמה, אבל סוף מעשה במחשבה תחילה, ואדם צריך שכבר בתחילת 

עבודתו יהיה ברור לו שרצונו להגיע לנקודת הלשמה. 

גם בתחילת דרכו, צריך שתהיה לאדם מינימום של נקודה אחת שהיא לשמה. 
איננו מדברים כעת על משהו מעבר למינימום שהוא מסוגל לעמוד בו, אבל 

שתהיה לו איזו שהיא נקודת לשמה בחיים. 

מובא מהסבא מקלם בשם הגר"א, שהנה לכאורה יש להבין מה שאמרו חז"ל 
"שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה", שאם הלשמה לא קיים בנפש בגילוי וקיים 

רק השלא לשמה, איך ניתן לעלות מהשלא לשמה ללשמה?

אלא, אמר הגר"א ז"ל, כל אדם עושה מעשים רבים שלא לשמה ומשהו אחד 
לשמה, והשלא לשמה צריך שיהיה מואר על ידי הלשמה. וא"כ צריך ומוכרח 

שיהיה לו ניצוץ אחד של לשמה! 

לדוגמא: אדם יקבל על עצמו ללמוד תורה עשרים שניות ביום לשמה. עשרים 
שניות בלבד! אבל שיחליט שהוא מוותר על השכר המגיע לו על הלימוד של 
אותן עשרים שניות, הוא לא מבקש עליו כלום באמת!! הוא מוכן שכאשר 



קעא פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

יבוא לבית דין של מעלה יאמרו לו: ביום שלך ישנם רק עשרים ושלש שעות, 
חמשים ותשע דקות וארבעים שניות. העשרים שניות פשוט נעלמו, הן אינן 
הרי שהכניס   - לזאת  מוכן  עבורו! אם אדם  קיימת  לא  הזו  הזכות  קיימות! 
לעצמו ניצוץ אחד של לשמה בחיים. אם לא - הרי הוא בונה את חייו במאה 

אחוז שלא לשמה, ואז אי אפשר שיצליח.

לעצמו  לחפש  יכול  אחד  וכל  לשמה,  ניצוץ  של  אחת  דוגמא  שנקטנו  כמובן 
דוגמאות רבות. אבל שיהיה ברור לכל אדם שיש לו ניצוץ אחד בחיים שהוא 
אמיתי! הניצוץ הזה הוא הכח של העולם הבא בנפש האדם. השלא לשמה הוא 
והבורא לא מתכלה! הנצח  והאני מתכלה. הלשמה הוא למען הבורא,  האני, 
קיים מנקודת הלשמה, לא מנקודת השלא לשמה. השלא לשמה היא נקודה 

המתכלה ואין לה קיום.

אם כן, עבודת האדם היא לברר לעצמו שתכלית החיים היא להידבק בבורא. 
הדבקות  אבל  המטבע,  של  אחד  צד  זהו  תענוג.  ע"י  בבורא?  מתדבקים  איך 
השלימה היא דבקות גם ללא תענוג. מחד האדם צריך להידבק בבורא מכח 

התענוג, ומאידך להיות דבוק בו גם בלי תענוג.

ודאי שבתחילה ]והלואי שרק בהתחלה[ עיקר החיבור הוא ע"י התענוג, אבל 
גם בתחילה צריך שיהיה לכל הפחות ניצוץ אחד של חיבור לבורא עולם גם בלי 

תענוג, חיבור מנקודת הלשמה. 

ָהִעּדּוִנים  ִמָּכל  ַהָּגדֹול  ְוָהִעּדּון  ָהֲאִמִּתי  ַהַּתֲענּוג  ֶׁשֶּזהּו 
ֶׁשְּיכֹוִלים ְלִהָּמֵצא.

התענוג הגדול ביותר שקיים בבריאה, הוא הדבקות בבורא יתברך. שאר כל 
התענוגים וההנאות שישנם בבריאה הם פחותים. ולא רק שהם פחותים, אלא 

הם משתלשלים מהתענוג של הדבקות בבורא יתברך.

כתוב בספר יצירה: "אין בטוב למעלה מעֶֹנג, ואין ברע למטה מֶנַגע". כל אדם 
בעומק נפשו מחפש תענוג, וברמה מסויימת החיפוש הינו דבר חיובי. השאלה 

היא רק היכן הוא מחפש את התענוג, היכן הוא סבור שימצאהו. 



בלבבי משכן אבנהקעב

אדם יכול לחפשו בדבקות בבורא יתברך, יכול לחפש זאת בכלל ברוחניות, יכול 
לחפש זאת בדברי היתר - בתענוגות העולם, ויכול לחפש זאת רח"ל בדברים 

אסורים, אבל בעצם, כולם מחפשים לברוח מהצער ולגלות עונג בנפשם.

מדוע זהו החיפוש של כולם? כי בעצם זו התכלית - להתענג! אלא שהתכלית 
במקום  ומחפשו  עונג  אותו  את  לוקח  ואדם  ה',  על  להתענג  היא  האמיתית 

אחר. 

היכן  כן, שהשינוי לא צריך להיות האם לחפש עונג או לא, אלא  נמצא אם 
לחפש את העונג והיכן למצוא אותו ]בעומק יותר, ישנה עבודה שלמעלה מן 

העונג, ואכמ"ל[.

רבינו הרמח"ל מלמדנו, שהדבקות בקב"ה היא התענוג האמיתי והעדון הגדול 
מכל העידונים שיכולים להימצא. אין תענוג יותר גדול מזה!

"וגם הנפש לא תמלא"  )ילקו"ש משלי רמז תתקסג( על הפסוק  ידועים דברי חז"ל 
)קהלת ו, ז(: "משל לעירוני שהיה נשוי בת מלכים, אע"פ שמאכילה כל מעדני 

עולם אינו יוצא ידי חובתו, למה, שהיא בת מלכים, כך כל מה שיפעל האדם 
עם הנפש לא יצא ידי חובתו, למה, שהיא מלמעלה".

אבל  תענוגות,  מחפש  שהאדם  רואים  אנחנו  לעולם.  מתמלאת  אינה  הנפש 
הנפש אינה שבעה. מדוע? אם באמת האדם היה נברא על מנת לחפש עינוג 
חלקי - הנפש היתה צריכה להסתפק בעינוג שהוא משיג. הרי אין אדם שלא 
שוב  והנפש  חולפת  ההרגשה  מרגיש,  הוא  אבל  בחיים.  עונג  הרגשת  הרגיש 

תובעת. מדוע?

מחמת שעומק הרצון לחפש את העונג הוא לא את העונג החלקי, אלא את 
כשהוא  בבורא.  הדבקות  שזו  שבעולם,  התענוגות  מכל  הגדול  השלם,  העונג 
מוצא עינוג חלקי, נראה לו שהוא מצא את העונג שהרי הוא מחפש עונג, אבל 

כיון שזהו רק חלק, העונג חולף ועובר ואז האדם נשאר עוד פעם עם הֶחסר.

כל תענוג שאנחנו מכירים, הוא בעצם ניצוץ מהתענוג הגדול - הדבקות בבורא 
יתברך. 



קעג פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

אדם מרגיש ֶחסר בתוכו ורוצה להתענג. הוא מיד מחפש: או לדבר עם מישהו, 
או לאכול משהו וכו'. המצב ודאי מוכר לכולם. אם האדם יזהה שהרצון שלו 
כעת להתענג הוא בעצם רצון לדבקות בבורא יתברך, הרי שלאט לאט יגלה את 
מקור ההשתוקקות לתענוג של הדבקות בבורא. אלא שבדרך כלל האדם אינו 
טורח לזהות את הטעם לכך שהוא מחפש להתענג, אלא מחפש איזה חטיף 
לאכול, ובזה הוא מפסיד את נקודת הדבקות האמיתית. כלומר: הוא אפילו לא 
נותן לנקודת התענוג הזו להתעורר, הוא משליך אותה לדברים פרטיים חלקיים 

של העולם הזה.

אבל אם ממשלת השכל שולטת לכל הפחות מעט על לבו, אפילו אם יאכל 
ויתענג, אבל הוא מכיר שהעונג האמיתי אינו זה. הוא יכול לאכול מאכל גשמי 
שזוהי  יודע  אני  זה!  לא  זה  בתוכו:  מרגיש  הוא  אבל  טעם,  בו  להרגיש  ואף 
נקודה  זו   - לו  משתוקק  אני  והתענוג שבאמת  התענוג,  של  בעלמא  קליפה 

הרבה יותר פנימית.

ישנה אימרה עמוקה שאמר ר' נחמן מברסלב: דבר אחד פעלתי אצלכם ]הוא 
אמר זאת לחסידיו[, שאפילו אם תעברו עבירות, אבל את התענוג של העבירות 

לקחתי לכם!

הזה  בעולם  הוא משתמש  הזה,  מהעולם  הוא  בעצם  אדם שסבור שהתענוג 
להתענג ממנו עם כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. אבל אדם שמרגיש שבשעה 
שהוא אוכל ומתענג מן האוכל זו נפילה - הרי שהעוקץ של התענוג כבר נלקח 

ממנו.

מרגיש  הוא  אלא  נפילה,  שזו  מרגיש  רק  לא  הוא  אוכל  שאדם  בשעה  אם 
אינני  כעת  מאי,  אלא  לדבקות,  השתוקקות  זו  בעצם  לעונג  שההשתוקקות 
זו  הכשר,  עם  ]ודאי שהמאכל  הזה  המאכל  את  אוכל  והנני  עצמי  על  שולט 
לא בעיה של הלכה, אבל הוא לא עושה את מה שהוא יודע שעליו לעשות[ 
- בצורה כזו, לאט לאט הוא מתרגל לזהות שכל פעם שמתעורר אצלו רצון 
לתענוג, היא מגיעה מנקודת הנשמה הפנימית שרוצה להתענג על ה', רק כיון 
שאינו נמצא שם, לכן מחפש הוא את התענוג במקום אחר. אבל לאט לאט הוא 
יגלה בקרבו את מקור ההשתוקקות להתענג על ה', וככל שהדבר יתגלה יותר 

בקרבו, כך ממילא יוכל יותר להשיג את התענוג האמיתי.



בלבבי משכן אבנהקעד

ּוְמקֹום ָהִעּדּון ַהֶּזה ֶּבֱאֶמת הּוא ָהעֹוָלם ַהָּבא. 

כאן מבואר לכאורה בדברי הרמח"ל, שמקום העידון הוא העולם הבא. 

ולכאורה קשה, אם באמת התענוג קיים רק לעתיד לבא בעולם הבא, איזה צורך 
יש לספר לנו זאת, וכי אמרינן הלכתא למשיחא? כשנבוא לעולם הבא - נדע! 
נדבק את עצמנו בשלושת  ונקיים מצוות,  נעבוד, נעסוק בתורה  בעולם הזה 
העמודים שעליהם העולם עומד - ודיינו! את השכר נקבל לעתיד לבא. למאי 

נפקא מינה לנו עכשיו?

אכן, מי שלומד את הספר בשטחיות, מבין ש"להתענג על ה'" הוא רק לעתיד 
לבא. על העולם הזה נאמר "אדם לעמל יולד", ולכן הוא לא מחפש חיּות במה 
שהוא עושה, וכל עבודתו נעשית כשור לעול וכחמור למשא. מה לעשות, אלו 

החיים... 

יכולים לראות יהודי שמבוקר עד ערב מקיים מצוות, וכששואלים אותו היכן 
החיות, היכן התענוג, הוא עונה: זה לא זמן להתענג, עכשיו צריך לעמול. הוא 
כל כך שקוע בעמל, עד שאין לו תענוג כלל בעבודתו. האם אכן זוהי הדרך 

הרצויה?

לפי ההבנה השטחית שכל התענוג יהיה רק בעולם הבא ואילו כאן זהו זמן של 
עמל, מה שעלינו לעשות כאן הוא כביכול 'חטוף ואכול כי מחר נמות' - חטוף 

ואכול תורה ומצוות ומעשים טובים, ושם תקבל שכר.

אלו הם פשוטם של דברים, אבל כמובן שאינם נכונים באופן מוחלט! ונבאר. 

כשהרמח"ל מעמיד כאן שהתכלית היא לעתיד לבא, אם באמת לא היתה בכך 
שום נפקא מינה לעולם הזה, היה צריך להיות שכל אדם שיוצא מהעולם הזה 

ונכנס לקבר, יחד עם הבאתו לבית דין של מעלה ינתן לו ספר זה...

אבל הספר נמצא כאן בעולם הזה ולא שם! כלומר, זו לא רק נפקא מינה מה 
יהיה לעתיד לבא, אלא יש בזה נפקא מינה לעבודתנו כאן בעולם הזה! 

האם  הבא.  בעולם  נהיה  לבא  ולעתיד  הזה,  בעולם  כיום  אנו  נמצאים  שכן, 
באמת כיום נמצאים אנו רק בעולם הזה? יאמר אדם: ודאי, מה השאלה! אבל 
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פשוט שלא כך הם פני הדברים. הרי גם כאן יש לנו בחינה הנקראת "מעין עולם 
הבא" - שבת קדש.

הוא?  היכן  מושלם,  באופן  שלם,  באופן  כלומר  ומקום העידון הזה באמת, 
מקום  הוא  הזה  העולם  אבל  השלם,  התענוג  מקום  הוא  שם  הבא.  בעולם 

התענוג החלקי, בבחינת "מעין עולם הבא".

כי מאחר ומורכבים אנו מגוף שבתוכו נשמה, או לחילופין נשמה ועליה גוף, 
והגוף מונע מלהרגיש את עומק הנשמה - לכן התענוג שיכולים אנו להרגיש 
אינו תענוג שלם. מאידך, חיים אנו כאן עם נשמה, ומוכרח להיות שנרגיש אותה 
במידה מסויימת, ואם נזכה - נגיע גם לעומק הרגשתה, אולם לא לשלימותה.

אם כן, ישנה בחינה של "אדם לעמל יולד" שזו עבודת העולם הזה, ישנה בחינה 
של לעתיד לבא שזהו העולם הבא, מקום השכר, וישנה נקודת אמצע שהיא 

"מעין העולם הבא", ואותה צריך האדם להרגיש כאן בעולם הזה!

שמא יאמר האדם: ששת ימים אעבוד כביכול בבחינת 'מת', ללא חיות, ובשבת 
קדש, שהיא "מעין עולם הבא", שם ארגיש חיות וטעם - על זה כבר אמרו 
חז"ל: "תלמיד חכם איקרי שבת". תלמיד חכם גם בששת ימי המעשה נקרא 

שבת. כלומר, יש לו חיות של מעין עולם הבא גם בששת ימי המעשה.

יתירה מכך, הרי הנוסח אותו אנו אומרים בשיר של יום הוא: "היום יום ראשון 
בשבת, היום יום שני בשבת". אם כן, זו איננה רק חיות לשבת. בשבת עצמה יש 

יותר חיות, אבל גם ביום ראשון ישנה חיות עקב היותו "ראשון בשבת". 

ישנן אפוא שלש מדרגות בשבת: א. שבת של לעתיד לבא. ב. יום שבת קדש. ג. 
יום ראשון בשבת, שני בשבת וכו'. כל אלו הן הבחנות שמהן עלינו לינוק חיות, 

שכן האדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו.

מזיו שכינתו  וההנאה  ה'  על  להגדיר את ההתענגות  באים  כן, כשאנחנו  אם 
מתי היא, בשלימות - לעתיד לבא, שבת קדש - פחות, כל יום - עוד פחות. 
אבל זה אצל כל אדם! אצל תלמיד חכם שכל יום הוא בבחינת שבת, הוא יכול 

להתענג יותר.

לכן, כשבאים להגדיר את העבודה שתכליתה התענגות והנאה - הרי זה מתחיל 
כאן בעולם הזה, ברגע זה ממש!
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וביארנו  העידון,  מקום  הוא  היכן  השאלה  את  עתה  עד  ביררנו  כן,  על  יתר 
שישנה הבחנה של מקום העידון בעולם הבא, וישנה הבחנה של מקום העידון 

גם בעולם הזה. 

אבל אם נתבונן בהגדרה הנקראת מקום, הנה כבר אמרו חז"ל: "אין לך דבר 
שאין לו מקום" )אבות ד, ג(, ואמר על כך הבעש"ט הקדוש: אל תקרי ֵאין אלא 
ַאִין. ַאִין הוא בלי מקום, כמו שמצינו בגמ' )בבא בתרא צט ע"א( "מקום ארון אינו 
מן המדה". רחבו של קדש הקדשים היה סה"כ עשרים אמה, וגם אחרי שהציבו 
בו את הארון נשארו עדיין עשר אמות לכאן ועשר אמות לכאן. הארון עצמו 

לא תפס כלל מקום.

לו  אין  אם  מקום.  לו  שאין  דבר  ישנו  בנפש,  להבחנה  זאת  להגדיר  כשנבוא 
מקום, הרי שלא שייך בו חילוק של הגדרה הנקראת מקום העידון. עד כמה 
שנמצאים בהבחנת מקום, ישנה הבחנה של העולם הזה ושל העולם הבא, ובזה 

הננו מגדירים שמקום העידון הוא בעולם הבא. 

אך הרי מצינו שהגמרא אומרת במסכת ב"ב )עד ע"א(: "תא אחוי לך היכא דנשקי 
ארעא ורקיעא אהדדי" - מקום שהשמים והארץ נושקים זה לזה. זוהי אותה 
הבחנה שאין מקום, ולכן השמים והארץ מתאחדים. מבחינת תפיסת המקום 
יש ארץ, יש אויר ויש שמים. אבל מצד ההבחנה הפנימית, ארעא ורקיעא נשקי 
אהדדי, שזו בחינת הצדיק שנאמר בו "כי כל בשמים וארץ" )דברי הימים א כט, יא(, 
ופירש התרגום "דאחיד בשמיא וארעא", כי הוא בבחינת התורה, ומקום ארון 

אינו מן המדה. 

אצל אדם שהוא בבחינה שאין לו מקום, הוא ַאין, הוא בטל כמו הארון שאינו 
תופס מקום - אצלו העידון השלם ]כמעט[ הוא גם כאן, בעולם הזה.

שזכו  סגולה  מיחידי  חוץ  לבא,  לעתיד  הוא  בעיקרו  השלם  העידון  כן,  אם 
לבחינת "פשוט גופך מעל נשמתך", אצלם אין הבדל בין העולם הזה לעולם 
הבא. אבל מי שאינו בבחינת "תלמיד חכם אקרי שבת", אצלו יש הבחנה גדולה 

בין התענגות העולם הבא לעולם הזה.

אם כן, אם אדם רוצה לדעת מהי מדרגתו האמיתית בעבודת ה', אם הוא רק 
מודד כמה עשה בפועל; כמה שעות למד, כמה כסף נתן לצדקה וכו' - אין זה 

אלא מודד חיצוני. יכול להיות שהוא עושה, אבל לבו בל עמו. 
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איך בכל אופן יוכל לבדוק זאת? אם יש לו חיות בהתענגות על ה' - זהו סימן 
לו חיות בדבקות  שבאמת לבו נעשה משכן להשראת השכינה, אבל אם אין 
בהשי"ת, בקשר שלו לקב"ה, לא משם הוא מרגיש את החיות - נמצא שהתכלית 

חסרה לו. יש לו אמצעי בלי תכלית.

אדם יכול ללמוד תורה עם חיות, ויכול ללמוד בלי חיות. לימוד בלי חיות הוא 
חיצוני, ולימוד עם חיות הוא פנימי. כשבאים למדוד כמה תועלת יש לנו בכל 
דבר, זו לא שאלה גשמית מעשית בלבד כמה עשינו. ודאי שגם זו שאלה. חייב 
להיות שיהיו מעשים בצירוף של לב ולא לב בלי מעשים, אבל גם לא מעשים 

בלי לב!

אנחנו בודקים כמה עשינו בכלי חיצוני שגם הוא טעון בדיקה, אבל במקביל 
עלינו לבדוק כמה חיות פנימית יש בנפש באותה נקודה.

אם כן, התכלית היא להתענג על ה', וזו לא רק תכלית לעתיד לבא, אלא גם 
כאן. אם אדם מודד זאת בבחינת "ביומו תתן שכרו" - הוא רוצה לדעת אם 
היום ראשית היא כמה  היום היתה מוצלחת או לא, השאלה בסוף  העבודה 

עשינו, אבל יחד עם זאת גם השאלה מהיכן מקור החיות.

שהוא  האמצעי  את  בודק  הוא  לבדוק:  צריך  שאדם  הפנימית  הבדיקה  זו 
המעשים, והוא בודק את התכלית בנפש שלו, כמה היא נגלית אצלו, מהיכן 

מקור חיותו.

ִּכי הּוא ַהִּנְבָרא ַּבֲהָכָנה ַהִּמְצָטֶרֶכת ַלָּדָבר ַהֶּזה.

העולם הזה נברא בבחינת הכנה להביא את האדם לעולם הבא. יש לנו את 
הזמן של התכלית שהוא העולם הבא, ויש לנו את הזמן של העולם הזה שהוא 

הכנה המצטרכת לעולם הבא.

כפי שנתבאר, התענוג אינו בזמן התכלית בלבד, אלא גם בזמן האמצעי.

כל זה היה נכון בכל הדורות כולם, אבל יתר על כן מבואר בכתבי הבעש"ט 
הקדוש, שהרי הלכה פסוקה היא שבערב שבת-קדש יש ענין לטעום ממאכלי 
השבת, בבחינת "טועמיה חיים זכו", ואז האדם טועם מהמאכלים של שבת-

קדש בערב שבת. 
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אנו כעת באלף הששי של שית אלפי  נמצאים  וכך, אומר הבעש"ט הקדוש, 
שנין, שהוא כנגד יום הששי. עברנו כבר את החמש-מאות שנה, והרי שנמצאים 
כן,  אם  שבת.  פני  לקבל  כבר  מעט  עוד  ואפשר  היום  חצות  לאחר  כבר  אנו 
כעת ה"טועמיה חיים זכו" הוא יותר בתוקף ממה שהיה בכל הדורות, מחמת 

שנמצאים אנו כבר בזמן שבהלכה גופא נאמר דין לטעום משבת-קדש.

כל זמן שההבחנה של טעימה משבת-קדש לא היתה בגדרי ההלכה, במילים 
אחרות היא עדיין לא ירדה לד' אמות של העולם הזה, שהן בבחינת ד' אמות 

של אדם קונות לו.

התכלית  אור  א"כ  משבת-קדש,  לטעום  שיש  בשו"ע  להלכה  שנפסק  בשעה 
שאפשר לטעום ממנו כאן בעולם, משתלשל אפילו בגדרי הלכה!

ענין זה הובא רבות בתורת הבעש"ט הקדוש, שניסה להחזיר עטרה ליושנה 
כבר  ששבת-קדש  הגילוי  מחמת  עולם,  בבורא  בדבקות  החיות  את  ולגלות 

מאירה לתוך ערב שבת-קדש.

ואם כן דברי הרמח"ל ]אשר חי בתקופה מקבילה כמעט לתקופת הבעש"ט[ 
בפתיחת ספרו, שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' - נובעים מהאור של 

"טועמיה חיים זכו" בשבת לאחר חצות.

ַאְך ַהֶּדֶרְך ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ֶזה הּוא ֶזה ָהעֹוָלם. 

ישנה תכלית וישנם אמצעים. לאחר חטא אדם הראשון, נגזרו עלינו ששת-
אלפים שנה של העולם הזה, דרכו עלינו לעבור, ומשם להגיע לתכלית.

ִלְבָרָכה )אבות ד, ו(: 'ָהעֹוָלם ַהֶּזה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ּׁשֶ ְוהּוא ַמה 
דֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור ִּבְפֵני ָהעֹוָלם ַהָּבא'.

טרקלין.  בבחינת  הוא  הבא  והעולם  פרוזדור,  של  בבחינה  הוא  הזה  העולם 
בפשטות הטרקלין אינו פרוזדור, והפרוזדור אינו טרקלין.
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נתרבו  וב"ה  מעבר,  של  שביל  בו  שיש  כנסת,  בבית  לפעמים  קורה  אמנם 
הספסלים, אין מקום, וכיון שכך - מבטלים את המעבר והופכים אותו לחלק 

מבית הכנסת.

בפשטות, התכלית היא בעולם הבא והאמצעי - הפרוזדור - הוא כאן בעולם 
הזה. אבל בעומק, אור העולם הבא מתגלה גם כאן בעולם הזה, ואז הפרוזדור 
הופך להיות חלק מהטרקלין. כביכול שוברים את הקיר ומחברים את הפרוזדור 

לטרקלין.

הוא  הבחנה שהעוה"ז  שישנה  אף  על  להתענג!  יכול  אדם  הזה,  בעולם  כאן, 
אין  לבחינת טרקלין.  הפרוזדור  להפוך את  יכול  אדם  אבל  פרוזדור,  בבחינת 
הכוונה חלילה לבטל את האמצעים - התורה והמצוות, אלא להאיר את האור 

של העולם הבא בתוך המציאות של העולם הזה.

ֵהם  ַהֶּזה,  ַלַּתְכִלית  ָהָאָדם  ֶאת  ַהַּמִּגיִעים  ְוָהֶאְמָצִעים 
ַהִּמְצוֹות ֲאֶׁשר ִצָּונּו ֲעֵליֶהן ָהֵאל ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו.

מה שמביא אותנו לתכלית - אלו המצוות; תרי"ג מצוות שרשיות דאורייתא 
ושבעה דרבנן, וענפיהן.

בני אדם המקיימים  ונראה שישנם  נחזי אנן  יש להתבונן, הרי  אבל לכאורה 
בני העולם הבא. כשהגמ' מחפשת "איזהו בן  נראים  ובכל זאת אינם  מצוות 
את  לקיים  שיש  כאן,  כותב  שהרמח"ל  מה  את  עונה  לא  היא  הבא",  עולם 

המצוות כדי לזכות לעולם הבא. מדוע? והרי ודאי שצריך לקיים מצוות?

התשובה היא: המצוות צריכות למלא את כל קומת האדם. יש מצוות מעשיות 
ויש מצוות בלב, במחשבה, בכל איברי האדם, כמו שהספר 'חרדים' סידר את 

המצוות לפי איברי האדם.

אם כן, המצוות מביאות את האדם לתכלית רק בתנאי שהן נמצאות אצלו בכל 
הקומה כולה. אם הן נמצאות אצלו רק באיברים החיצוניים, הן לא יביאוהו 
לתכלית הרצויה. רק כאשר המצוות ממלאות אצלו את כל הקומה כולה - אז 

הוא בן העולם הבא.
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ּוְמקֹום ֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות הּוא ַרק ָהעֹוָלם ַהֶּזה.

על העולם הבא אמרו חז"ל )שבת ל ע"א(: "מאי דכתיב 'במתים חפשי' - כיון 
שמת אדם נעשה חפשי מן התורה ומן המצוות". שם אין קיום. הקיום הוא רק 

כאן בעולם הזה. 

המצוות הן אלו המביאות את האדם לנקודת התכלית, אבל כמו שביארנו, אי 
מצוות  לתכלית.  האדם  את  מביאות  שהמצוות  שטחי  באופן  להגדיר  אפשר 
רמ"ח  אישיותו,  כל  את  ממלאות  שהן  בתנאי  לתכלית  האדם  את  מביאות 
איבריו ושס"ה גידיו. מוחו ולבו גם הם משועבדים לגמרי לא-ל יתברך, ולא 

רק מעשה ידיו בעלמא.

ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְּכֵדי  ַּבְּתִחָּלה,  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ָהָאָדם  הּוַׂשם  ֵּכן  ַעל 
ֶאל  ְלַהִּגיַע  יּוַכל  ָּכאן  לֹו  ַהִּמְזַּדְּמִנים  ָהֵאֶּלה  ָהֶאְמָצִעים 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר הּוַכן לֹו, ֶׁשהּוא ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִלְרוֹות ָׁשם ַּבּטֹוב 
ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ְוהּוא  ָהֵאֶּלה.  ָהֶאְמָצִעים  ְיֵדי  ַעל  לֹו  ָקָנה  ֲאֶׁשר 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )עירובין כב ע"א(: 'ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ּוָמָחר ְלַקֵּבל 

ְׂשָכָרם'.

ידועה מאד, הרי קיימא לן "ביומו תתן שכרו", ואיך חז"ל אומרים  השאלה 
"למחר לקבל שכרם", כלומר שרק בעולם הבא נקבל את שכר פעולתנו, והרי 

לכאורה זה נגד ההלכה?

אמנם, ראשית אין זה ממש "למחר לקבל שכרם", שהרי לעיל הגדרנו שהתענוג 
אינו רק לעתיד לבא, אלא שהתענוג בשלימות הוא לעתיד לבא, אבל גם כאן 
בעולם הזה יכול אדם לקבל תענוג חלקי, בבחינת מעין העולם הבא. הקרן - 
שהיא עצם השכר, הוא העולם הבא, אבל גם היום פירותיהם משתלמים כאן 
בעולם הזה, ואדם יכול להגיע לרמה מסויימת של דבקות בבורא בהיותו כאן 

בעולם הזה.

נמצא, ש"היום" הוא לעשותם ולקבל שכרו חלקי, וה"למחר" הוא לקבל שכרם 
המושלם.
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אבל טמונה כאן נקודה עמוקה מאד.

מי מקבל מחר את השכר? האם כולם יקבלו אז את השכר? כמו שאמרנו, מי 
שלא עשה - ודאי שלא יקבל, אבל גם לא כל מי שעשה היום יקבל שכרו רק 

למחר. 

ל"למחר".  "היום"  בין  הבא,  לעולם  הזה  העולם  בין  מתחלק  השכר  כאמור, 
חלוקה זו קיימת רק אצל מי שמבדיל בעצמו את היום מהמחר, אבל מי שכלפיו 

היום והמחר שוים - גם שכרו שוה.

זוהי נקודה מאד עמוקה. חז"ל אומרים שצדיקים, כל מעשיהם בזריזות. ישנו 
פתגם האומר שמה שניתן לעשות היום לא עושים מחר, ונבארו. 

דוחים אותו למחר,  בני האדם, שכל דבר שמבקשים מהם לעשות הם  טבע 
לשבוע הבא... מהי, אם כן, הסיבה שהצדיק הינו זריז?

במבט הפשוט, הזריזות היא מדה טובה ותו לא. אבל בעצם היא הרבה יותר 
מזה. העומק של הזריזות אומר שאין דבר שמעכב. ואם אין דבר שמעכב, לכן 

הוא נעשה עכשיו.

אם ניקח כוס מים ונטה אותה על צדה - המים ישפכו מיד. למה אין להם 
סבלנות לרדת לאט לאט? מדוע אינם מוכנים להמתין למחר?... התשובה היא: 

כי אף אחד לא מעכב מהם לרדת! 

דבר שאין לו מעכב, הוא נעשה מיד, היום, הרגע, השניה. דבר נדחה למחר כי 
יש איזו שהיא סיבה שמעכבת: מחכים לחתימה של פלוני, הבנק כבר נסגר וכו'. 
אין לי את האפשרות לעשות את הדבר עכשיו, ממילא אני דוחה אותו למחר. 
אבל הדבר מעצם טבעו לא מחכה למחר, הוא נמצא עכשיו. המושג היום ומחר 

קיים מחמת שיש דבר המעכב, לכן הוא לא מתגלה היום, רק מחר.

אם אדם נמצא בנקודה כזו בנפש, באמת זוהי בחינת "היום לעשותם ומחר 
ַאין, הוא  לגמרי, בבחינת  לקבל שכרם", אבל כאשר האדם מבטל את עצמו 
הופך להיות כלי בטל למציאות ה', הוא כלי שקוף, הכל יכול להתגלות דרכו - 

ואם כן, אין דבר שמעכב בעדו.

מי מעכב מהאדם שהעולם הבא לא יתגלה אצלו כאן בעולם הזה? הוא עצמו! 
אם יבטל את עצמו לגמרי, העולם הבא יהיה כאן.
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בפשטות מבינים שישנו מקום אחד שהוא העולם הזה וישנו מקום נוסף שהוא 
העולם הבא, וא"כ עדיין איננו נמצאים במקום ההוא, בעולם הבא. אדם שעוד 

לא הגיע לחתונה, איך יאכל מסעודת החתונה?! 

אבל אם אנחנו מבינים שגם כאן הוא מקום העידון, והרי לפי רוב השיטות 
תחיית המתים שהנשמה תחזור לגוף תהיה לעתיד לבא כאן בעולם הזה, לא 
למעלה! אם כן, בעצם השכר יכול להינתן כבר כאן. מי מעכב? האדם עצמו, 

תלוי איך הוא מביט על הדברים!

משל למה הדבר דומה, אדם שמרכיב משקפיים עם מספר חמש-עשרה ל"ע 
מגיע לאולם שמחות, ושם הוא מוריד את המשקפיים ואינו רואה כלום. הוא 
ואם  נמצאים,  כולם  הגיע"...  לא  איפה הכלה, אף אחד  "איפה החתן,  אומר: 

תחבוש את המשקפיים - תוכל לראותם.

שכאן  היא  הפשוטה  ההסתכלות  הדברים.  את  רואה  האדם  איך  השאלה 
האמצעים ושם התכלית, א"כ באמת הוא לא רואה כאן את התכלית וממילא 
גם לא מרגיש אותה. אבל אם אדם משנה את הסתכלותו והוא מאמין שלית 

אתר פנוי מיניה כאן ועכשיו - הרי שדבקותו בבורא עולם היא כאן. 

יש אדם המתפלל שיזכה להיות לו חלק לעולם הבא. הוא מתחיל ללמוד פרק 
ונרגע. קורא עוד  תשיעי בסנהדרין: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" 
קטע, ורואה שזה לא ממש כולם; "ואלו אין להם חלק לעולם הבא...", אחרי 

זה הוא מתפלל שיזכה שיהיה לו עולם הבא.

אבל הוא יכול גם להתפלל שיזכה שיהיה לו עולם הזה. לא שתהיינה לו תאוות, 
אלא שירגיש בעולם הזה את העולם הבא, בחינת "עולמך תראה בחייך".

מי שסבור שהשכר הוא רק לעתיד לבא - יקבלו לעתיד לבא. אבל כאשר יאמין 
באמונה שלימה שהקב"ה נמצא בכל מקום בכל עת ובכל שעה, והשכר הוא 
העינוג הגדול שבדבקות בבורא יתברך שמו - יוכל להתענג כאן בעולם הזה, 

והתענגותו היא תהא שכרו! 

ודאי שיהיה לו שכר גם לעתיד לבא, התדבקות בנצח, באין סוף שאינו בטל, 
אבל גם כאן בעולם הזה הוא זוכה למה שאמרו חז"ל "עולמך תראה בחייך".
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ֵלמּות ָהֲאִמִּתי הּוא  ּוְכֶׁשִּתְסַּתֵּכל עֹוד ַּבָּדָבר, ִּתְרֶאה ִּכי ַהּׁשְ
ַרק ַהְּדֵבקּות ּבֹו ִיְתָּבַרְך.

לכאורה דבריו כאן אינם מובנים. "וכשתסתכל עוד בדבר" - מה ראינו כאן 
שלא ראינו קודם? הרי לעיל כתב הרמח"ל שהאדם לא נברא אלא להתענג על 
ה' ולהנות מזיו שכינתו, והסביר שזו התכלית, ועכשיו הוא כותב שאם תסתכל 
בדבר עוד, תראה שהשלמות האמיתי היא רק הדבקות בו יתברך, ולכאורה 

זה אותו דבר.

אבל כשמתבוננים, מבינים שהוא מדבר על משהו אחר לגמרי. ראשית בלשון, 
הוא הרי שינה את הלשון: לעיל הוא דיבר על תענוג והנאה, וכאן הוא מדבר 

על דבקות. האם דבקות ותענוג הם אותו דבר?

תענוג והנאה שייכים ברמה מסויימת לאותה תפיסה. ודאי שגם ביניהם חייב 
בהם  יש  והנאה, מחד  תענוג  והמושג  דבקות  המושג  אבל  דק,  חילוק  להיות 

נקודה משותפת, אבל מאידך זו נקודה לגמרי שונה.

ננסה מעט להסביר את הדברים.

לשמה,  השלא  נקודת  היא  לעיל,  שאמרנו  כמו  וההנאה,  ההתענגות  בעצם, 
והדבקות היא בחינת הלשמה.

יש  דבקות:  סוגי  שני  שישנם  הרמח"ל,  כותב  יט(  )פרק  להלן  הדברים:  כוונת 
אדם המחפש את הדבקות לשם ההנאה שבה. זוהי עבודת השלא לשמה, ולא 
זו תכלית החיים. לעומת זאת ישנו אדם המחפש את הדבקות לשם הדבקות 

עצמה, לא מצד ההנאה והתענוג שבדבקות, וזו עבודת הלשמה.

וכשתסתכל עוד בדבר תראה - עד עכשיו ראינו תענוג והנאה. כעת מגלים 
אנו דבקות שהיא למעלה מן התענוג ולמעלה מההנאה.

דבקות עניינה כמו שאומרים חז"ל )שבת קלג ע"ב(: "הוי דומה לו, מה הוא אף 
אתה". כלומר, האדם צריך כביכול לדמות את עצמו במעשיו לבוראו, כעין דברי 
חז"ל, שכשם שהקב"ה ברא את עולמו בששת ימי המעשה ובשבת וינפש - כך 
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את  מדמה  האדם  שובת.  ובשבת  המעשה  ימי  בששת  מלאכות  עושה  האדם 
מעשיו למעשי בוראו.

גם בענין ההרגשות, על האדם לדמות את עצמו לבוראו. כמו שהזכרנו לעיל, 
שאר  את  וכן  לבוראו,  מדמה  היראה  את  לבוראו,  מדמה  הוא  האהבה  שאת 
המדות. כביכול יש את המדות של האין סוף ויש את המדות של האדם, ו"הוי 

דומה לו" הוא לדמות את המדות.

עבודה נוספת היא, לדמות את המחשבות. הוא וחכמתו חד כביכול. חכמתו 
הוא  הקדושה,  התורה  את  לומד  וכשאדם  הקדושה,  התורה  היא  הבורא  של 
מבטל דעתו לדעתה של תורה, ואז מחשבתו נעשית מחשבת התורה. כביכול 

מחשבותיו דומות למחשבת הבורא.

כאשר האדם דומה לבורא עולם במעשים בהרגשות ובמחשבות, שהם שלושת 
לבושי הנפש - או אז דבק הוא בבוראו, כי מחמת שהם דומים זה לזה, כביכול 

הם נעשים חד.

מה שמחלק דבר מחבירו הוא היותם שונים זה מזה. "שני" נקרא כך מחמת 
שהוא שונה ]שונה ושני הם אותו שורש[. הוא נהיה שני כי הוא שונה ממנו, 
ולו במשהו קל. אין פרצופיהם שוים זה לזה, אין דעותיהם שוים, ואין לך שני 
היו  היו בדיוק אותו דבר - הם  יצוייר ששני כסאות  לו  כסאות שוים. אבל 

אחד.

אבל האדם בעין הגשמית תמה: איך הם יהיו אחד? כל זאת מחמת שהוא תופס 
את הדבר בתפיסת החומר, אבל בתפיסה הרוחנית, כל דבר שהוא דומה לגמרי, 

הוא אחד.

בהרגשות  במעשים  לבוראו  כביכול  עצמו  את  מדמה  האדם  כאשר  כן,  אם 
ובמחשבות - הוא נעשה חד עם בוראו ואז הוא דבק בו. 

או  ותענוג,  הנאה  דבוק לשם  להיות  רוצה  הוא  יש הבחנה האם  אלא ששם 
שהוא רוצה להיות דבוק שלא לשם הנאה ותענוג. אם הוא דבוק שלא לשם 
הנאה ותענוג - הם נעשים חד, אבל אם הוא דבוק לשם הנאה ותענוג, נמצא 
כי  עמו,  חד  שיהיה  יתכן  לא  וא"כ  שלו,  הפרטית  ההנאה  לצורך  דבק  שהוא 
אז עליו לבטל את האני. עד כמה שהדבקות היא לצורך ההנאה הפרטית של 
האדם, הרי שהוא מדגיש ומגלה את האני בדבקות, וא"כ בעומק חסר בעצם 

הדבקות.
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לעיל  דבקות!  מהי?  כשתסתכל עוד בדבר תראה כי השלימות האמיתית 
דיבר הרמח"ל על הנאה ותענוג, ששם ודאי חסר בעצם הדבקות. כאשר האדם 

דבק שלא לשם הנאה ותענוג - זוהי השלימות האמיתית.

ָהָיה ָדִוד ַהֶּמֶלְך אֹוֵמר )תהלים עג, כח( 'ַוֲאִני ִקְרַבת  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ֱאֹלִהים ִלי טֹוב'. 

ישנה שאלה ידועה, מה הכוונה "ואני קרבת אלקים לי טוב" - אני בלבד טוב לי 
להיות דבוק בבורא עולם. וכי הקרבת אלוקים טובה רק לדוד המלך? לכאורה 

היה צריך לומר, שלכולם מה שטוב זו קרבת ה'!

ודאי שבשטחיות כוונת דוד המלך לומר שאני מרגיש שמה שטוב לי זו דבקות, 
לעומת הרבה אחרים שאינם מרגישים שמה שטוב להם זו הדבקות.

מתחלף  ה'אני'  כידוע,  עמוקה.  יותר  הרבה  נקודה  כאן  כתובה  בעומק,  אבל 
באותיות 'אין'. מה התיקון של האני? לבטל את עצמו, להיעשות בחינת אין. 

"ואני", דוד המלך לא התכוון לעצמו, אלא התכוון לומר כך: מה טוב למושג 
הנקרא 'אני'? "קרבת אלקים לי טוב", שיהיה קרוב לבורא עולם ויתבטל כלפיו! 
ואיך יהיה קרוב לבורא עולם? ע"י שיתדמה לו. מי שדומה לו, הרי הוא קרוב 

ודבוק בבורא עולם.

כשנדקדק עוד בלשון - "ואני קרבת אלוקים", לכאורה המילה "קרבת" עצמה 
כי  תראה  בדבר  עוד  שכשתסתכל  בתחילה  כתב  הרמח"ל  הרי  עיון.  צריכה 
מדוד  ראיה  בהביאו  ועתה,  יתברך,  בו  הדבקות  רק  היא  האמיתית  השלמות 

המלך ע"ה, הוא לפתע משנה את הלשון מדבקות לקרבה.

וצריך להבין, ממה נפשך, מה טוב, קירבה או דבקות? במה אנו עוסקים, בקירבה 
לבורא עולם או בדבקות? אם אנו עסוקים בדבקות, מדוע דוד המלך לא אמר 
"ואני דבקות באלוקים לי טוב", ואם מדובר על קירבה - מדוע המסילת ישרים 

שינה את הלשון לדבקות?

עומק  את  ונסביר  השלימה,  הדבקות  של  השלב  לפני  היא  שהקירבה  בודאי 
המושגים.
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כמו שנראה להלן )פרק כו(, האדם מכח עצמו אינו יכול להיות דבוק במציאות 
לגמרי בבורא עולם. הוא יכול להיות דבוק בו רק כשהוא מקבל זאת במתנה. 
האדם יכול להגיע למצב שלפעמים הוא דבוק ולפעמים לא. אדם במצב כזה 

נקרא "קרוב", לא דבוק לגמרי.

אם כן, מצד עבודת האדם, מה שבכוחו לעשות הוא להיות קרוב, אבל השלימות 
האמיתית, שהיא מגיעה במתנה מאת הבורא עולם - זוהי הדבקות! 

"לא עליך המלאכה לגמור ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה" )אבות פ"ב מש' טז(. 
וזהו  לדבקות,  ביותר  בנקודה הקרובה  להעמיד את עצמו  יכול  האדם מצידו 
חיובו: תתקרב אליו! אבל אין בכוחו להגיע עד הנקודה האחרונה. שם - זוהי 

מתנת שמים.

ֲאַבֵּקׁש,  אֹוָתּה  ה'  ֵמֵאת  ָׁשַאְלִּתי  'ַאַחת  ד(:  כז,  )שם  ְואֹוֵמר 
ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ה' ָּכל ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה' ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו'.

בפסוק זה ישנה לכאורה סתירה בין הרישא לסיפא: "אחת שאלתי מאת ה' 
אותה אבקש" - אני מבקש רק דבר אחד. מהו? "שבתי בבית ה'" - דבר אחד, 
"לחזות בנועם ה'" - דבר שני, "ולבקר בהיכלו" - דבר שלישי. הוא מתחיל 

ב"אחת שאלתי", ומבקש שלושה דברים. שאלה ידועה.

התשובה היא, בקשתו של דוד המלך ע"ה היתה: "שבתי בבית ה'" - לשבת 
בביתו של ה' תמיד, "ולבקר בהיכלו" - לבקר בהיכל לפרקים. מדובר על אדם 

כדוד המלך ע"ה שהיה דבוק תמיד בבוראו, ונבאר. 

חיי כל אדם בעולם בנויים מ"רצוא ושוב", השאלה היא רק היכן הוא ה"רצוא" 
של האדם והיכן הוא ה"שוב" של האדם. מי שאינו דבוק בבורא עולם, ה"רצוא 
ושוב" שלו הוא שפעם הוא נמצא בחוץ, מחוץ לבית ה', ופעם בפנים, בבית ה'. 
אבל אדם שתמיד נמצא בדבקות וה"שוב" שלו הוא ה"שבתי בבית ה'", היכן 
הוא אפוא ה"רצוא" שלו? - לבקר בהיכל של המלך, שם המלך בעצמו יושב! 

זוהי הבחינה שמשה רבינו הסתכל באספקלריא המאירה ושאר כל הנביאים 
עניינו  בהיכלו"  "לבקר  ע"ב(.  מט  )יבמות  מאירה  שאינה  באספקלריא  הסתכלו 
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שכביכול הוא רואה את דמות המלך, אספקלריא המאירה. "שבתי בבית ה'" 
הוא אותו מצב של "אחורי יראו ופני לא יראו" - אספקלריא שאינה מאירה. 

ה"רצוא ושוב" של אדוננו דוד המלך ע"ה היתה, באיזו איכות הוא זוכה להכרת 
השי"ת; פעם היה זה בבחינת פנים, בתוך היכל המלך, ופעם היה זה בבחינת 

אחור, מה שנקרא "בית ה'".

אם כן, זו בקשה אחת, כי אין אדם שחי במצב אחד. האדם תמיד בסוד התנועה, 
ודוד המלך ע"ה ביקש, שתנועתו  השאלה היא רק היכן התנועה של האדם. 

תהיה מבית ה' להיכל ה', ושם יהיה לו את הנועם העליון שיזכה לראותו.

ָהָאָדם  ְּבֵני  ֶׁשַּיְחְׁשבּוהּו  ֶזה  זּוַלת  ְוָכל  ַהּטֹוב,  הּוא  ֶזה  ַרק  ִּכי 
ְלטֹוב ֵאינֹו ֶאָּלא ֶהֶבל ְוָׁשְוא ִנְתֶעה. 

הטוב היחיד שישנו בעולם הוא ההנאה, ההתענגות, הקירבה והדבקות בבורא 
עולם, וכל השאר הוא "הבל ושוא נתעה".

"זה לעומת זה עשה האלקים", טוב לעומת רע. נתבונן אפוא קודם מהו המושג 
הנקרא "טוב".

נתבאר לעיל שבדבקות בבורא עולם ישנן שתי מדרגות: א. דבקות שלא לשמה, 
אלא לשם הנאה ותענוג. ב. דבקות לשמה.

מהו טוב? 

באופן כללי, כמו שהרמב"ם כותב, ישנן בנפש האדם שתי הבחנות: כח האמת 
שבנפש, וכח הָעֵרב והתענוג שבנפש. כשמגדירים דבר כדבר טוב, יתכנו בזה 
שתי אפשרויות: א. הדבר נעים לי, יש לי בו תענוג. ב. הדבר אמיתי, ממילא 

הוא טוב. 

המושג טוב משתנה אצל בני אדם: איש של תענוגות מגדיר דבר שהוא טוב כי 
הוא נהנה ממנו, היה לו שם נעים. ואילו איש אמת, כשרואה נקודה אמיתית, 

מיד הוא מגדירו כדבר טוב. 

"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" )משלי ד, ב(. מדוע התורה נקראת 



בלבבי משכן אבנהקפח

נתן  ותורתו אמת", "אשר  גם את ההבחנה של "משה אמת  יש בה  כי  טוב? 
לנו תורת אמת", ויש בה גם את ההבחנה שהיא בעצם התענוג האמיתי שיש 

בבריאה. שכן כאמור, טוב יכול להיות הן מבחינת אמת והן מבחינת תענוג.

כשנקביל זאת לעבודת הדבקות של האדם בבוראו, יש אדם שהדבקות בבורא 
אצלו היא טוב מחמת האמת שבה, ויש שהיא טוב מחמת התענוג שבה. דבקות 
שלא לשמה היא לשם ההנאה והתענוג, והיא נקראת טוב מחמת ה"להתענג" 
שבדבר. השלימות של הדבקות, שהיא לשמה, אינה לשם תענוג, אלא מחמת 
שאדם חפץ להידבק באמיתת הימצאו יתברך שחותמו אמת. אם כן, הדבקות 

היא מכח נקודת האמת שבנפש.

כי רק זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני אדם לטוב. את מה בני אדם 
חושבים לטוב בדרך כלל? את ההנאות החומריות למיניהן. מהיכן זה משתלשל? 
מנקודת השלא לשמה שבנפשם. במקום להבין, שהטוב האמיתי הוא הדבקות 

בבורא ושם התענוג השלם.

אבל ישנם בני אדם שמגדירים את עצמם כאנשים ישרים, בעלי מצפון, יש 
להם כל מיני אמיתויות שבנו לעצמם. ניתן לראות יהודי שאינו שומר תורה 
הון  כל  בעד  לשקר  יסכים  לא  או שלעולם  גונב,  שאינו  אומר  והוא  ומצוות 

דעלמא. למה? אני אדם ישר! 

גם  לש"ס,  בהקדמה  גאון  נסים  ר'  שכותב  כמו  הגיעה?  הזו  הישרות  מהיכן 
חלק  הוא  הישר  השכל  כי  אותם,  מחייב  שהשכל  במצוות  מחוייבים  הגויים 
מחכמתו יתברך, רק האדם לא מבין שההרגשה הפנימית שלו היא לא לגנוב, 

הישרות - בעצם הגיעה לו מהאמת האלוקית שבקרבו, ומשייך זאת לעצמו.

אבל אם היה מתבונן מהיכן מגיעה הישרות הזו, היה מבין שהיא מגיעה מהאור 
האלוקי הנמצא אצלו בתוך הנפש, רק הוא לא מזהה את המקור ומרגיש: "אני" 
ניצוץ אלוקי של ישרות מאת  ישר! אולם באמת זה לא שאתה ישר, יש לך 

הבורא שכעת התגלה בך.
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אם כן, כשבאים לדבר על תכלית החיים שהיא הדבקות בבורא עולם, צריכים 
לבדוק מאיזו נקודה בנפש היא יוצאת, למה אדם חפץ להתענג על ה'.

אדם כבר למד את ה'מסילת ישרים', ושמע כמה וכמה פעמים שתכלית החיים 
עולם,  בבורא  להידבק  רוצה  למה אתה  אבל  כן,  עולם.  בבורא  הדבקות  היא 

מהיכן זה נובע בנפש? זה נובע מהרצון להתענג, או מהאמת שבנפש שבך!

הרי לכל אחד יש איזה שהוא מניע. אדם שאין לו מניע, לא היה קם בבוקר 
מהמיטה. השאלה היא רק איזה מניע: יש אדם שהמניע שלו הן עבירות, יש 
שהתאוות הן המניעות אותו, ויש אדם שהקדושה היא המניע של כל מעשיו.

גם לענייננו, אדם צריך לבחון את עצמו: מה מניע לי את החיים, מה מניע אותי 
לחפש את הדבקות בבורא עולם? - האמת או התענוג.

התשובה, כפי שהזכרנו בענין הלשמה והשלא לשמה, אינה תשובה החלטית 
- זה או זה. לכל אחד יש ניצוץ של אמת בנפש, ויש את הרצון לתענוג בנפש. 
אדם רק צריך לבדוק את האחוזים אצלו בנפש, כמה אחוזי תענוג מניעים אותו 
וכמה אחוזי אמת, ולעולם ישתדל להמעיט מהרצון לתענוג ולהגביר את הרצון 

לאמת שבנפש.

ֶׁשַּיֲעמֹל  ָראּוי  ַהּזֹאת,  ַלּטֹוָבה  ָהָאָדם  ִלְכֶׁשִּיְזֶּכה  ָאְמָנם 
ִלָּדֵבק  ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל  ְוַהְינּו,  ִלְקנֹוָתּה,  ִּביִגיעֹו  ְוִיְׁשַּתֵּדל  ִראׁשֹוָנה 
ֵהם  ְוֵהם  ָהִעְנָין,  ֶזה  ֶׁשּתֹוְלדֹוָתם  ַמֲעִׂשים  ְּבֹכַח  ִיְתָּבַרְך  ּבֹו 

ַהִּמְצוֹות.

התכלית ברורה: הקירבה והדבקות בבורא עולם. והאמצעי המוביל לכך אלו 
המצוות. כידוע "מצוות" מלשון צוותא, חיבור, חיבור לבורא עולם. המצוות 

מביאות את האדם להידבק בו יתברך.

המעשה,  כח  הנפש:  לבושי  שלושה  כוחות,  שלושה  באדם  קיימים  בכללות, 
הרגשות הלב, והמחשבות. והמצוות כוללות את כל הכוחות הללו.



בלבבי משכן אבנהקצ

אם כן, בכדי שאדם יוכל להגיע לדבקות בבורא עולם, צריך שמעשיו הרגשותיו 
ומחשבותיו, יהיו כגדרי המצוות.

ישאל השואל: הרי רואים אנו רבים שלכאורה מקיימים מצוות ואינם מגיעים 
לדבקות? 

תשובה לדבר: על דרך כלל עסוקים הם בקיום המצוות רק בחלק המעשה, ולא 
בחלק הנוגע ללב ובחלק הנוגע במח. כאשר המצוות מתקיימות רק בנקודת 

המעשה - אדם אינו יכול להגיע לדבקות.

שכן, הנפש בנויה בבחינה של ארבע קומות: מעשה, הרגשה, מחשבה, ועצם 
נשמת האדם. אם אדם מקיים רק את הבחינה הראשונה שהיא קיום המצוות 
הגיע אל  הרי שלא  ולא עלה למעלה מכך,  לא תעשה,  והן  הן עשה  בפועל, 
עולם  לבורא  מגיע  לא  הוא  כביכול  כן  אם  הסולם,  של  האחרונה  השליבה 

וממילא אינו דבוק בו.

הרי, שכאשר הרמח"ל כותב כאן "והם הם המצוות", יש לתפוס את הדברים 
כפשוטם, שאדם המקיים את כל המצוות בשלמותם מיד נעשה דבוק. רק אם 
יקיים גם את המצוות הנוגעות ללב ולמחשבה - משם יגיע לדבקות הנכספת, 
וכמבואר  א(,  פרשה  רבה  )בראשית  להיבראות"  במחשבה  עלו  "ישראל  בבחינת 
המחשבה  מן  למעלה  הכוונה שהתעלו  במחשבה"  ש"עלו  הקדושים  בספרים 
והגיעו לעצם נשמתם, ומשם לדבקות בבורא עולם, מכח שקודשא בריך הוא 

ואורייתא וישראל חד הוא.

המצוות  את  רק  ויקיים  ושולחן-ערוך  גמרא  אדם  שילמד  אפשר  אי  לכן, 
המעשיות ומתוך כך יגיע לדבקות, אלא חייב הוא להגיע גם לחלקים הפנימיים 
של הנפש, וללמוד בספרי רבותינו, מהראשונים עד האחרונים, אשר ביארו את 

העבודות הפנימיות שבתוך נפש האדם, שאף הן בכלל גדרי קיום המצוות.

לא רק מצוות מעשיות כהנחת תפילין, נענוע לולב וכדומה הן בגדר מצוות. גם 
אהבת ה' ויראת ה' מצוות עשה הן, ונמנו ע"י מוני המצוות כהרמב"ם ודומיו. 
וגם מצות "לדבקה בו", לפחות לפי חלק משיטות הראשונים, מצות עשה היא 

כפשוטו, להיות דבוק ממש בבורא עולם. 
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נמצא לפי זה, שענייני העבודה: זהירות, זריזות, נקיות, ושאר המעלות שנמנו 
בברייתא של ר' פנחס בן יאיר - הם בכלל המצוות, כמו שכתב הרבינו יונה 
שהמעלות העליונות ניתנו לנו במצוות עשה, וא"כ דברי הרמח"ל כאן "והם הם 

המצוות" מהוים בעצם הגדרת כל הספר כולו, שהוא חלק מחלקי המצוות.

"והלכת  מצות  האם  שורשו,  מצוה  באיזו  לדון  צריך  ופרק  פרק  שבכל  ודאי 
בדרכיו" שהיא מצוה יותר מפורשת או שמא מצוה אחרת, אבל באופן כללי 
ה'  ויראת  ה'  אהבת  של  חיובי  גילוי  והן  המידות  תיקון  הן   - הנפש  עבודת 
וכדומה - זוהי מצות עשה, ורק כאשר האדם משלים את קיום המצוות עשה 

והלא תעשה שבכוחו לקיים - אז בכוחו להגיע לדבקות בבורא עולם.

ּבֹו  ֶׁשַרִּבים  ְּבָמקֹום  ָלָאָדם  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָׂשמֹו  ְוִהֵּנה 
ַהַּמְרִחיִקים אֹותֹו ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַרְך.

הקב"ה שם את האדם "במקום". איזה מקום? כאן, בעולם הזה. כשהוא היה בגן 
עדן - שם המרחיקים אותו ממנו יתברך כמובן שהיו פחותים יותר, ובהבחנה 

עמוקה מסויימת גם לא היו קיימים, אבל ודאי שלא היו בגדר רבים. 

שמבואר  כמו  יתברך,  ממנו  אותו  המרחיקים  הם  רבים   - הזה  בעולם  כאן 
בספרים הקדושים שעולם העשיה שבו אנו חיים, הוא רובו רע ומיעוטו טוב.

לפי זה מתפרש הלשון "שרבים בו" - מלשון רוב. לא רק הרבה, אלא הרוב של 
המציאות כאן מרחיק את האדם מבוראו כי רובו רע. "רע" מלשון רעוע, נפרד, 

מפריד את האדם מבוראו.

אמנם, זה לעומת זה עשה האלקים. כשם שרבים הם המרחיקים ממנו יתברך, 
כך גם להיפך: רבים הם המקרבים את האדם לבוראו - הן המצוות, והן כמו 
שכתוב באחד מרבותינו, שבכל דור ודור הקב"ה שם בני אדם שיקראו בשם ה' 

לקרב את בני דורם לבוראם.

אם כן, כנגד מי שמרחיק נמצא גם מי שמקרב, והבחירה נתונה ביד האדם האם 
לבחור בטוב או ח"ו להיפך.
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הוא  האדם  של  שמצבו  כאן  לנו  הגדיר  הרמח"ל  הדבר,  לטעם  להיכנס  בלי 
שרבים מרחיקים אותו ממנו יתברך. רוב המציאות שקיימת כאן בעולם, היא 

מציאות שמרחקת את האדם מלהתקרב לבורא עולם.

לשם מה צריך האדם לדעת זאת?

 - בסדר  שהכל  ובטוח  סמוך  ולבו  במקום  הולך  האדם  כאשר  וברור:  פשוט 
הוא לא נזהר, אבל כאשר יודע האדם שהולך הוא במקום סכנה - הוא נזהר 

לנפשו.

האדם בילדותו חי בעולם הזה ונראה לו שהכל ורוד, הכל טוב. ממילא, כל ילד 
נורמלי שפוגש אדם מבוגר ברחוב והלה אומר לו דבר-מה - הוא מאמין לו בלב 
שלם. אבל לאט לאט, ככל שאדם מתבגר יותר, הוא מתחיל להבין שהעולם 
מורכב מאנשים שרוצים להיטיב לו ורח"ל גם להיפך, ואז הוא מתחיל להיזהר. 
לא כל מי שקורא לו הוא נענה לקריאתו, לא כל מה שמציעים לו הוא לוקח. 

בעצם  מורכב  הזה  שהעולם  לכך  מודע  יהיה  שהאדם  צריך  ראשית  כן,  אם 
מפרטים רבים המרחיקים אותו ממנו יתברך.

איך נראים אותם דברים המרחיקים?

יש להם באופן כללי שני לבושים: יש דברים שאדם רואה בבירור שהם מרחיקים 
אותו מהבורא עולם. גם אילו לא היה כתוב בתורה איסור לא תרצח, כל אדם 

היה מבין בשכלו שהרציחה אינה מקרבת אותו לבורא עולם אלא מרחיקה.

אבל ישנם דברים שעל פני השטח נראים כדברים המקרבים את האדם לבוראו, 
אך בעומק הם בעצם מרחיקים. כמו שאומרים בשם החוזה מלובלין: 'לא כל 
דבר שנוצץ הוא יהלום'. ישנם דברים הנראים טובים, אבל כאשר מתבוננים 

בהם מעט לעומק, מגלים בתוכם מציאות הפוכה לגמרי.

ְוֵהם ֵהם ַהַּתֲאוֹות ַהָחְמִרּיֹות. 

התאוה - היא זו שמרחיקה את האדם מבוראו!

עוד  ישנם  הרי  יאמר האדם: רק התאוה מרחיקה את האדם מבוראו?  שמא 
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לחלק  שייכות  שאינן  עבירות  כגון  מבוראו,  האדם  את  המרחיקים  דברים 
התאוה, הכעס - גם הוא מרחיק את האדם מבוראו, והוא לא תאוה. כך גם 
הקנאה. מדוע, אם כן, מגדיר כאן הרמח"ל שדוקא התאוות הן המרחיקות את 

האדם מבוראו? 

אותם  ומחלקים  ועפר,  מים  רוח,  אש,  יסודות:  ארבעה  ישנם  כללי,  באופן 
לשניים: הרוח שייכת לאש, והעפר שייך למים. אלו שני יסודות עליונים. ושני 

יסודות תחתונים ששורשם אש ומים.

הרי שהלשון  הראשון,  אדם  חטא  בבריאה,  שהיה  הראשון  בחטא  כשנתבונן 
הכתובה שם אינה של גאוה, אלא של תאוה: "וכי תאוה הוא לעינים" )בראשית ג, 
ו(. אם כן, במבט השורשי כל החטאים בבריאה נובעים מהתאוה, לא מהגאוה.

של  כתפיסה  נגלה  הוא  שלנו  אלא  גאוה,  הוא  לחטא  השורש  בעומק,  אבל 
תאוה.

היה  היצר הרע  כמו שמביא הנפש החיים, קודם חטא אדם הראשון  כידוע, 
מבחוץ. כאשר חטא האדם - נכנס היצר הרע פנימה.

לא ניכנס לכל עומק הענין, אבל הגדרת הדבר היא, שכשהיצר הרע היה מבחוץ 
- שרשו היה גאוה, ומשעה שנכנס פנימה - שרשו הוא תאוה. לכן, כשמדברים 

לפי התפיסה שלאחר החטא, שורש הרע הוא תאוה.

ודאי שישנם דברים  "והם הם התאוות החומריות",  כן, מה שכתוב כאן  אם 
נוספים חוץ מתאוה שמרחיקים את האדם מבוראו, אך כאן בא רבינו הרמח"ל 
לבאר את שורש כל החטאים כולם שהוא חטא אדם הראשון - "וכי תאוה הוא 
לעינים". כל שאר החטאים הם תולדות של החטא הקדום, כמו שאומרים חז"ל 
שלא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות. נמצא שלא הכפירה 
היתה השורש, השורש היתה התאוה. כל זמן שהאמינו בבורא עולם הם לא 

יכלו לחטוא, וכביכול כפרו בו כדי למלא את תאוותם האסורה. 

הכפירה  החטאים,  כל  ושאר  השורש,  היא  התאוה  כאן:  המונח  היסוד  זהו 
שאנחנו מכירים וכדומה, על דרך כלל היא תולדה של התאוה.
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ֲאֶׁשר ִאם ִיָּמֵׁשְך ַאֲחֵריֶהן ִהֵּנה הּוא ִמְתַרֵחק ְוהֹוֵלְך ִמן ַהּטֹוב 
ָהֲאִמִּתי.

צריך להבין, מדוע בעצם התאוה היא סתירה לקרבת ה'?

יכול להתאוות לרע, כדוגמת חטא עץ הדעת,  ישנם כמה סוגי תאוות. אדם 
שאדם הראשון התאווה לאכול מעץ הדעת שממנו אסר הקב"ה לאכול. אבל 
יש את  ובאמצע  לקדושה.  טובים,  לדברים  גם  יתאוה  ישנה אפשרות שאדם 
התאוה לדברי היתר, כלשון הפסוק: "כי תאוה נפשך לאכול בשר" )דברים יב, כ(, 

והרי אכילת בשר - דבר היתר הוא.

עכ"פ בכללות אנו מחלקים זאת לשניים ]כדברי בעל החובות הלבבות[: ישנה 
תאוה של איסור, וישנה תאוה של קדושה. עתה יש לדון, מה מרחיק את האדם 

מבוראו, תאוה של איסור או עצם התאוה?

בדברי רבינו הרמח"ל מבואר, שהמרחיקים הם "התאוות החמריות", אבל תאוה 
שאיננה חומרית - היא טובה מאד. כלומר, מה שמרחיק את האדם זו תאוה 
חומרית, אבל תאוה בעצם עדיין איננה מרחיקה אותו ]בעומק הדק, אף עצם 

התאוה מרחיקה את האדם מבוראו[.

עולם.  לבורא  מהקשר  מתנתק  הוא  לחומריות,  מתאוה  אדם  כאשר  כן,  אם 
מדוע? ידועים דברי החובות הלבבות )שער שמיני פרק ג( שהרוחניות והגשמיות 
הם "כשתי צרות, כאשר תרצה האחת מהן, תקציף השניה". כמו שאש ומים לא 
יתאחדו לעולם בבת אחת - כך תאות העולם הזה ותאות הרוחניות - לעולם 

לא יוכלו להתאחד זה עם זה.

והרי אם נשאל, מדוע אש סותרת למים? יהיו שישיבו כי המים לחים והאש 
יבשה. אמנם כן, אבל למה לח סותר ליבש? מדוע אש מייבשת את המים והמים 

מכבים את האש?

לעולם נצטרך להגיע לאותה נקודה שכך הקב"ה חקק בבריאה, שהדברים יהיו 
סותרים זה לזה!

אם כן, גם כשבאים לברר מדוע התאוה החומרית סותרת את התאוה הרוחנית, 
לא ניתן להגדיר למה זה כך. ההגדרה היא שכך ברא הקב"ה את עולמו, באופן 

שהרוחניות והגשמיות סותרים זה לזה.
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אם כן, כאשר האדם מתאוה לחומריות, הוא איננו יכול להתאוות לרוחניות. 
לכן התאוות החומריות מנתקות אותו מהנקודה הפנימית, שהיא ההשתוקקות 

ותאוה לרוחניות.

הנה הוא מתרחק והולך - כלומר, ככל שהוא מתעמק יותר בתאוה החומרית 
- כך הוא מתרחק יותר מהתשוקה לרוחניות.

אם כן, התאוה החומרית היא לכאורה דבר שלילי.

אבל, כמו שרואים אנו, ישנם זמנים שמצוה לאכול בהם ולהתענג מהמאכל - 
"וקראת לשבת עונג", "טועמיה חיים זכו", ומבואר בפוסקים שפסוקים אלו 
לא נאמרו רק על טעימה מקדושת השבת בעומק נשמת האדם, אלא גם על 
טעימה מן המאכלים בפועל, ונמצא לכאורה שישנה בחינה של תאוה חומרית 

שהיא מצוה.

 - שהמצוות  אנו  אומרים  מחד  להבינו:  שעלינו  דסתרי  תרתי  לפנינו  הרי 
את  מרחיקה  החומרית  התאוה  ואילו  לבוראו,  האדם  את  המדבקות  אלו  הן 
האדם מבוראו. מאידך מוצאים אנו שישנן מצוות שבעצם קיומן אדם נהנה 
מהחומריות, ואם הוא נהנה מהחומריות הרי שהוא מתאוה לה, והתאוה הרי 

מרחיקה אותו מהבורא עולם. 

מציאות  תיתכן  כיצד  שבת;  ממאכלי  להנות  מצוה  שישנה  אפוא,  יתכן,  איך 
שאדם נהנה מהחומר והחומר מקרב אותו לבוראו?

האדם מורכב מנשמה וגוף. הגוף הוא חומרי והנשמה רוחנית. הגוף מצד היותו 
חומרי יכול להנות רק מגשמיות ולא מרוחניות, והנשמה מצד היותה רוחנית 
יכולה להנות מרוחניות ולא מגשמיות, כפי שהוזכר לעיל שהרוחניות והגשמיות 

הם תרתי דסתרי.

נמצא, שישנה מלחמה עמוקה בנפש האדם איזו תאוה לתבוע, הנשמה מטבעה 
תובעת תאוה רוחנית, והגוף תובע תאוה גשמית.

אדם שאינו רוצה להנות מהגשמיות, כדברי חז"ל הקדושים "פת במלח תאכל 
ומים במשורה תשתה", ורוצה להנות רק מהרוחניות - הנשמה שלו ניזונית, 
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וכביכול  הגוף  את  לשבור  מנסה  פשוט  הוא  ובזה  לזון,  ממה  אין  לגופו  אבל 
הוא  רח"ל[?  אדם  ]ואפילו  חי  בעל  להרוג  כשמנסים  קורה  מה  והרי  להורגו. 
מתחיל לקפוץ ולהשתולל עוד יותר. וכך, כאשר מנסה אדם לשבר את גופו - 

הגוף מתנגד לנסיון השבירה ונלחם בו בכל כוחו.

נמצא, שבשעה שאדם מנסה לשבר את גופו, מחד לכאורה הוא צועד במהלך 
נכון שמנסה לשעבד את הגוף לרוחניות ולשבר את התאוות החומריות, אבל 
מאידך בעצם הנסיון לשבר, הוא מעורר את הגוף להתנגד, ואז המלחמה בין 

הנשמה לגוף מקבלת תאוצה גבוהה יותר.

כל זמן שהוא לא נלחם עם הגוף, הגוף לא כל כך צועק, אבל כשהוא מתחיל 
להרעיב אותו ולא נותן לו להתענג - הגוף מתקומם, ואז המלחמה עם הנשמה 

נעשית קשה יותר. 

כתוצאה מכך, לפעמים אדם מרגיש: עד כאן! כל זמן שלא התחלתי לעבוד על 
עצמי עוד הייתי לומד, לא הייתי חושב על האוכל. עכשיו שהחלטתי לעשות 
תעניות שובבי"ם, שוב אינני מצליח ללמוד. אני קם בבוקר, ובמקום לחשוב 
על התוספות, כל מחשבתי נתונה בארוחת הבוקר שלא אכלתי, ואז - גם את 

הרוחניות שהיתה לי אני עומד לאבד.

נבהיר: לא באנו ח"ו להפקיע את עבודת הסיגוף של הגשמיות. הסברנו רק את 
הבעיה שקיימת שם, בעיה שיש לתת עליה את הדעת ולמצוא לה את הפתרון 

הראוי.

באופן כללי, הקב"ה נתן לאדם שני סוגי עבודות: עבודה הנקראת עבודת ששת 
ימי המעשה, ועבודה הנקראת עבודת שבת קדש.

לענייננו: גם הצדיקים שהתענו משבת לשבת, היינו בששת ימי המעשה, אבל 
בשבת עצמה הם לא התענו. ובפשטות מבינים: ששה ימים הם נלחמו, ובשבת 

הם נחו מהמלחמה.

אבל העומק בזה הוא, שכדי להכניע את החומר ישנם שתי דרכים: הדרך האחת 
- אדם מגביר את תאות הנשמה לרוחניות, הוא שוקע יותר בתורה, ביגיעתה 
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בעיון ובקיום מצוותיה - כל אחד לפי חלקו בעולמו, ומרעיב את הגוף, לא נותן 
לו לאכול. הוא צם משבת לשבת, או בשני וחמישי, ואז הגוף מתנגד ומתנגד, 
עד שבשלב מסוים הוא ישבר. אמנם בשעת ההתנגדות זו מלחמה קשה ביותר; 
בימים הראשונים שאדם צם בהם - ישנה התנגדות חזקה מצד טבעי הגוף, אך 

לאט לאט ההתנגדות שוקעת, הכח השלילי הולך ונחלש.

זו דרך אחת להכניע את התאוות החומריות ולעורר את הנשמה האלוקית כדי 
שיוכל האדם להידבק בבוראו.

אבל ישנה דרך שניה: שבת קדש. בששת ימי המעשה אנחנו מנסים לדחות את 
החושך ע"י ששוברים אותו. לא אוכלים, לא שותים, מתעסקים רק ברוחניות, 

וממילא החומר נשבר. 

שבת-קדש מגיעה מתפיסה אחרת: מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. תן 
לגוף לחיות כמו שהוא. אתה אוכל ושותה, אתה ישן, שינה בשבת תענוג - תן 
לגוף את חלקו. אבל, בשעה שאתה נותן לגוף את חלקו והוא לא מתנגד - או 
אז, מעט האור של ה"טועמיה חיים זכו", טעימה של הנשמה שמוכנס בו, ידחה 

הרבה מן החושך של הגוף.

למדנו כאן אפוא שתי דרכים לשבירת התאוות החומריות: האחת - לא לתת 
דרך  הסיגופים,  דרך  זוהי  תישבר.  היא  לאט  ולאט  מילוי,  הגשמית  לתאוה 
המלחמה. מעמידים את כח הנשמה נגד כח הגוף ונלחמים. והשניה: תן לגוף 
את התאוה הגשמית ]כמובן במינון נכון, לא להגביר אותו[, אבל ע"י שאדם 
מעורר את הנשמה בקרבו, הוא ממעיט את התאוות החומריות, בבחינת מעט 

מן האור דוחה הרבה מן החושך.

רבים מן האנשים רוצים לדרוך רק בדרך השניה. לכן, הם קונים לכבוד שבת את 
כל טוב העולם הזה, בטענה שמעט מן האור דוחה הרבה מן החשך... הם ילמדו 

משנה אחת בבוקר, משנה אחת בערב - והכל נדחה מפני אותה משנה...

והרי כל אחד מבין שזהו דמיון מופלג מכל הכיוונים, ו"מעט מן האור דוחה 
הרבה מן החושך" יש בו ב' תנאים: האחד - שמדובר על אור שממנו הוא יקבל 
חיות, והשני - שהוא זן את גופו באופן נורמלי לפי טבע האדם, ולא באופן 

של מתאווה גדול.
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ְוִנְמָצא ֶׁשהּוא מּוָׂשם ֶּבֱאֶמת ְּבתֹוְך ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה.

כל חיי האדם הם בעצם סוג של מלחמה, מלחמה בין הכח החומרי שבו לבין 
הכח הרוחני שבו. 

לאדם החי בעולם הזה אין מציאות שהוא גוף בלי נשמה, ואף אין מציאות שיש 
בו רק נשמה בלי גוף. כל זמן היותו כאן בעולם הוא נשמה בגוף. וכיון שהנשמה 
והגוף סותרים זה לזה, א"כ המלחמה היא כל הזמן. ודאי שישנם זמנים בהם 
המלחמה יותר קשה וישנם זמנים שהיא יותר קלה, אבל המציאות שהוא נמצא 

תמיד בתוך המלחמה החזקה.

ִנְסיֹונֹות  ֵהם  ִהֵּנה  ְלַרע,  ֵּבין  ְלטֹוב  ֵּבין  ָהעֹוָלם,  ִעְנְיֵני  ָכל  ִּכי 
ָלָאָדם.

כאן מלמדנו רבינו הרמח"ל דבר עמוק.

זה שהרע, השלילי, הוא נסיון לאדם - הבנו ברור. אם הגיע לידי מצב שמתעורר 
בו כעס, מתעוררת בו תאוה - ודאי שזה נסיון. זה שרוב הדברים בעולם הם 
רע - גם זאת הבנו. אבל כאן הוא כותב "כי כל ענייני העולם, בין לטוב בין 

לרע", גם הטוב וגם הרע הם נסיונות לאדם!

כיצד יתכן לומר שהטוב גם הוא מהווה נסיון לאדם? לדוגמא: בשלמא התאוה 
החומרית היא דבר רע וברור שהיא מהווה נסיון לאדם, אבל התאוה לאלקים 
הרי טובה היא. מהו, אם כן, הנסיון הטמון בה? איך אפשר להגדיר בכללות שכל 

הדברים הטובים גם הם בגדר נסיון לאדם?

יש בדברים אלו חיצוניות ופנימיות. החיצוניות - אדם לומד תורה, מה אפשר 
נתתי לכם תורתי אל  "כי לקח טוב  בזה הוא מקיים  יותר מזה, הרי  לדרוש 
תעזובו"? אכן, הוא יכול ללמוד כדי לקנטר, לשם כבוד, או לשם השגת חיי 
לומד  הוא  אבל  טוב,  דבר  ודאי  היא  אף שהתורה  שעל  נמצא,  הבא.  העולם 

מסיבות אחרות.

ואפילו האהבה.  נסיונות,  הם  העולם"  ענייני  כל  "כי  הוא  הרמח"ל  לשון  אך 
ונתבונן: אם יש לאדם אהבה רוחנית, אהבת ה', מה יכול להיות שלילי בזה?
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הזה,  לעולם  הכוונה  העולם"  ש"ענייני  ולומר  לדחוק  אפשר  ודאי  בפשטות 
משא"כ תאוה רוחנית, הרוחניות אינה מן העולם הזה. אם כן, לא על זה הוא 

דיבר.

ישנה הבחנה הנקראת לשמה  אך בעומק, כפי שכבר הזכרנו לעיל, בכל דבר 
והבחנה הנקראת שלא לשמה. גם התאוה לעבוד את הבורא עולם היא סוג 

של נסיון. 

מהו?

מה יקרה ברגע שלא תהיה לאדם תאוה, האם יעבוד את בוראו או לא? אם 
את  ממנו  וכשיטלו  בוראו,  לעבודת  המתלוה  התאוה  מחמת  רק  עובד  אדם 
התאוה הוא לא יעבוד - נמצא שהתאוה היא נסיון עבורו ליצור לו מצב שהוא 

עובד רק כשיש לו תאוה.

לרגע  אם  יקרה  מה  בוראו,  את  עובד  הוא  ומכוחה  ה'  אהבת  לו  שיש  אדם 
ימשיך  יוחלש, האם  יפסק או  והוא  יטול ממנו הקב"ה את אור האהבה  קט 
לעבוד באותו תוקף? אם לא - נמצא שהאהבה יוצרת אצלו נסיון גדול בצורת 

עבודתו.

ישנו אדם שמודה לקב"ה כשטוב לו. ב"ה יש אשה, יש ילדים, יש פרנסה, יש 
בריאות. הודו לה' כי טוב. אבל אם רח"ל עם האשה הוא לא בדיוק מסתדר, 
הילדים לא כל כך מתנהגים כשורה, אין פרנסה, אין בריאות - שם כבר ההודאה 
איננה מצויה אצלו כל כך... נמצא שהקשר שלו לקב"ה הוא רק מחמת שהוא 

נמצא בצד הטוב, והרי שהטוב אצלו הוא נסיון!

אדם שאין לו בריאות ופרנסה - זהו ודאי נסיון, אבל גם זה שיש לו בריאות 
של  החיצוניים  מהרבדים  נסיונות,  של  אחר  סוג  בפני  הוא  עומד   - ופרנסה 
"וישמן ישורון ויבעט", עד הרובד הפנימי שכל ההודאה שהוא מודה לבוראו 

היא רק כשהוא נותן לו, אבל אם רח"ל לא יתן לו - כבר הכל מופקע.

שמים,  מלכות  עול  שפרקו  יהודים  רח"ל  היו  השואה  שאחרי  שראינו  כמו 
מחמת שהיו להם שאלות איך יכול להיות שהקב"ה עשה כדבר הזה. ואמר על 
כך מרן החזו"א זצ"ל, שמי שאחרי השואה היו לו שאלות באמונה - גם לפני 
השואה לא היתה לו אמונה! כי כל אמונתו היתה תלויה בזה שהכל הסתדר 
לו, וברגע שהפסיק להסתדר שוב הוא לא מאמין. אדם כזה - מראש לא היה 

בגדר מאמין.
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גם הטוב, גם הזמן השקט והרגוע בחיים - הוא סוג של נסיון לאדם, האם 
ההתנייה של העבודה תלויה באותה נקודה שטוב לו, או שהוא עובד את הבורא 
עולם "בכל לבבך ובכל נפשך" - בשני יצריך, גם עם יצר הטוב וגם עם יצר 

הרע.

נמצא אם כן, שהנסיונות שיש לאדם הם בכל דבר, כי כל ענייני העולם בין 
לטוב בין לרע הם נסיונות לאדם. לא רק הרע הוא נסיון לאדם, אלא גם הטוב 

נסיון הוא לאדם.

ְׁשֹלֹמה  ֶׁשָאַמר  ְּכִעְנָין  ֶאָחד,  ִמַּצד  ְוָהֹעֶׁשר  ֶאָחד  ִמַּצד  ָהֹעִני 
ִאָּוֵרׁש  ּוֶפן  ה',  ִמי  ְוָאַמְרִּתי  ְוִכַחְׁשִּתי  ֶאְׂשַּבע  'ֶּפן  ט(:  ל,  )משלי 

ְוָגַנְבִּתי ְוָּתַפְסִּתי ֵׁשם ֱאֹלָקי'. 

זה שהעוני הוא נסיון - זה ברור. יש לו נסיון רח"ל להשיג כספים ממקום לא 
כשר, יש לו נסיון להשתדל יותר מדי ואז הוא לא מאמין. גם העושר מהצד 

השני הוא נסיון, אבל בעוני הנסיון יותר ברור.

אבל כמו שדיברנו, הנסיון שיש לאדם בצד החיובי הוא לא רק בעושר, שיש 
מעלות  גם  אלא  דאגה",  מרבה  נכסים  ו"מרבה  לרעתו  לבעליו  השמור  עושר 
חיוביות בנפש הם סוג של נסיון, והן עלולות להוות עבורו מכשול. אדם יכול 

להיות בעל לב טוב, ומתוך כך יש לו גאוה על טוב לבו.

אם כן, כל טוב שיש לאדם יכול להביאו לאופנים רבים של נסיונות.

ְלָוה ִמַּצד ֶאָחד ְוַהִּיּסּוִרין ִמַּצד ֶאָחד. ַהּׁשַ

בשעה  מאד.  ברור  זה   - לאדם  נסיון  הם  שהיסורים  זה  להתבונן:  יש  שוב 
שיש לאדם יסורים - דעתו אינה מיושבת עליו, וכל התולדות הרעות מגיעות 
מחוסר ישוב הדעת. אבל מה החסרון בשלוה, איזה נסיון טמון בה? אדרבה, 

הרי אדם כזה לבו פנוי לעבודת בוראו!
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יוסף.  רוגזו של  עליו  קפץ  בשלוה,  לישב  יעקב  "ביקש  חז"ל:  כמו שאומרים 
צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אומר הקב"ה: לא דיין לצדיקים מה שמתוקן 
להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה" )רש"י בראשית לז, 

ב(. 

מהו אותו נסיון?

גם בזה כמובן ישנם כל מיני סוגים. כאשר אדם שרוי בשלוה, הוא לא מתקדם. 
לו  שיש  ברגע  שאיפות.  לו  שאין  למצב  אותו  מביאה  השלוה  רבות  פעמים 
יסורים אמונתו מתחזקת, אבל כאשר הוא נמצא במצב של שלוה - הוא גולש 
למחוזות אחרים לגמרי. ב"ה יש פרנסה, יש בריאות, הכל בסדר ]כביכול...[, 
ממילא ראשו במקום אחר. אם לבו של האדם בוער לעבודת בוראו, אזי שלוה 
לו  להזיק  בוער, השלוה עלולה  אינו  לבו  רבות, אולם אם  לו  להוסיף  יכולה 

מאד.

אם כן, בכל פרט מן החיים קיימים שני הצדדים: יסורים יכולים להביא את 
האדם פנימה ויכולים להרחיקו. וגם השלוה יכולה להיות הדבר הכי נפלא שיש 
בחיים, כי אז לבו של האדם פנוי לעבודת בוראו, אבל מאידך השלוה גם יכולה 

להביא את האדם למצב שהוא פשוט לא עושה כלום, הוא מרגיש טוב.

ויסורים,  שלוה  ועוני,  עושר  כאן  הזכיר  הרמח"ל  בעומק,  כשנתבונן  כן  אם 
וכמובן שאלו דוגמאות בעלמא, אבל בעצם כל מצב של אדם בחיים הוא מצב 

של נסיון.

איך צריך להיות מבטו של האדם על כל מצב? מחד, עליו לראות את הצד 
החיובי שבו, ומאידך לדעת שהוא נסיון עבורו.

אדם יקרא את הדברים ויפטיר באנחה: "אוי, כל החיים נסיון...". אבל זהו רק 
צד אחד של המטבע, כי בכל מצב, בעוני ובעושר, בשלוה וביסורים - יש חלק 
שהוא טוב ויש חלק שהוא נסיון. זה לא אומר שאם עוני הוא נסיון, הכוונה 

שכולו חסרון. נכון שיש בו נקודות של חסרון, אבל קיימות בו גם מעלות.

לעולם צריך האדם להודות לבוראו, וכיון שכך עליו להסתכל בכל מצב גם על 
חלק הטוב שבו וגם על חלק הנסיון שבו. ובעומק, עצם הנסיון - גם הוא טוב 

לאדם!
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הסתכלות על כל מצב רק בתפיסה של נסיון, קיימת רק אצל אדם שחסרה 
לו שמחת חיים. הוא רואה כל מצב כנסיון, אף פעם אין לו רוגע בחיים. אם 
החודש פרנסתו היתה ברווח - יאמר: יש לי נסיון לקנות מה שלא צריך. אם 

חסר כסף בבית - יתלונן על מצבו הקשה. תמיד רע לו!

אדם חייב להסתכל על כל מצב ולראות את הטוב שבו. אלא שגם הטוב - הוא 
נסיון שיש לדעת לעמוד בו.

ַעד ֶׁשִּנְמֵצאת ַהִּמְלָחָמה ֵאָליו ָּפִנים ְוָאחֹור.

בפשטות הלשון "פנים ואחור" היא לשון משל: מכל צד שלא יביט, בין אם 
יש לו עוני בין אם יש לו עושר, בין אם יש לו שלוה ובין אם יש לו יסורים - 

תמיד זו מלחמה.

אבל כתובה כאן נקודה עמוקה יותר. מה החילוק בין פנים לאחור? פנים זו 
אותה תפיסה שאדם רואה, אחור הוא אותו מקום שאדם לא רואה. כשאומרים 
שהמלחמה לאדם היא פנים ואחור, הגדרת הדבר שישנה מלחמה שהאדם רואה 

אותה, וישנה מלחמה שהאדם לא רואה אותה!

משל למה הדבר דומה, במלחמה בין מדינות, יש מלחמה שהיא על פני השטח 
- מטוסים, טנקים, שדה קרב גלוי לעין. אבל בנוסף לכך יש מלחמה שהיא 
מתחת לפני השטח. חלק משיטות המלחמה היום הם לחפור מנהרות לתוך 
שטח האויב, לפתוח בפתאומיות את פתח המנהרה, והסוף ידוע לכולם רח"ל. 

לאמור: גם בשעה שאדם רואה לפניו שלוה, מעל פני השטח הכל נראה בסדר, 
כולם יושבים איש על מחנהו ואיש על דגלו - תמיד עליו לחשוש שמתחת 
לפני הקרקע ישנה איזו שהיא בעיה. המצב הרגוע הנראה על פני השטח - אינו 

מחייב שגם בנקודה הפנימית הכל רגוע.

העומק שבזה בעבודת האדם את בוראו: ישנה מלחמה שאדם רואה נגד העינים, 
אך רמת הראיה מוגבלת, כל אחד לפי מדרגתו; ישנו אדם שרואה לפניו מלחמה 
רק כאשר מגיעים נסיונות קשים, הוא רואה רק את מה שעל פני השטח, אך 

איננו רואה כל מצב כנסיון.
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אבל כאשר מבינים שכל ענייני העולם הם נסיונות לאדם, אם כן גם במקום 
שאדם לא רואה נסיון, עליו להבין שבעומק, בנקודה היותר פנימית שכרגע היא 

נעלמת ממנו - טמון נסיון.

מה עושה אדם שיש לו רק שתי עינים מקדימה והוא רוצה לראות אחורה? 
עליו לסובב את הראש ולראות מה קורה מאחוריו. אדם שבורח ח"ו ממקום 

סכנה, כל הזמן מסתכל קדימה אחורה, קדימה אחורה, לראות מה קורה. 

כך בעומק צריך האדם בכל דבר לנסות להביט מה יש מעל פני השטח, ומה 
טמון בנקודה הפנימית שהוא לא רואה, מהו הנסיון שישנו שם.

כח,  לו  אין  פשוט  כי  או  סיבות:  משתי  ה'  בעבודת  נעצר  האדם  כלל  בדרך 
להתקדם  כדי  לעשות  עליו  מה  רואה  שאינו  משום  או  לו,  נמאס  התייאש, 
הלאה. הוא קם בבוקר, יש לו שיעור תורה שלאחריו הוא הולך לעבודת יומו, 
בערב ג"כ הוא זוכה להשתתף בשיעור תורה. הנה ב"ה הוא קבע עתים לתורה, 

ואפילו אינו מבין מה הבעיה.

אבל אדם שמנסה לחפור עמוק יותר פנימה, מבין שבעצם חייהם של רוב בני 
האדם בנויים על תשתית שאיננה נכונה, אלא שאין כמעט מי שרואה זאת, כי 
אדם מטבעו לא מביט על כל מצב כנסיון. אם היה מעמיק להביט על כל דבר 

כנסיון, הרי שהיה ממשיך הלאה. 

אדם מגיע בבוקר לשיעור תורה. עד עכשיו הנסיון היה האם להגיע או לא 
להגיע, אבל עכשיו שהגיע, מה הנסיון? אם יעמיק יותר, יבין שכעת הנסיון הוא 
האם להקשיב או להירדם. לאחר שהוא כבר מקשיב ולא נרדם - יש לו נסיון 

האם ליישם את הדברים או לא. 

כל הזמן עליו לראות: את השלב הזה של הנסיון הזה עברתי, מהו השלב הבא 
של הנסיון בו אני עומד?

יגיע בסוף לתכלית  נקודה שעבר מה הנסיון הבא, הוא  אם אדם חוקר בכל 
עבודתו בעבודת ה'. אבל בדרך כלל אדם מקובע בדעותיו, וברור לו שהנסיונות 
הם תאוות אסורות, כעס, שלום בית וכדומה, ומכאן ואילך לא ידוע לו היכן 

יש נסיון.

בבית,  כעסתי  לא  לדוגמא:  תמידי.  באופן  עצמו  את  לבדוק  צריך  אדם  אבל 
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עברתי את השלב הזה, אבל הרי הבית עדיין מהווה עבורי מקום של נסיון, כי 
גם טוב הוא נסיון, וא"כ מהו הנסיון הבא בבית?

אם אדם מסתכל שהנסיונות הם רק בצד הרע, הרי שלפי דעתו אם הוא מקיים 
עכשיו את הדבר כדבעי, שוב אין כאן נסיון. אבל כאשר האדם מעמיק בדעתו 

ומתבונן שגם הטוב הוא נסיון - הרי שאינו עוצר בעבודתו לנצח!

מונחת כאן נקודה עמוקה מאד.

אמרנו ששתי סיבות עוצרות את האנשים. חלק גדול נעצרים כי אין להם כח, 
הם טרודים, קשה להם לעבוד. זהו סוג אחד של בעיה. והסוג השני - כי אינו 
מבין מה שייך להתקדם הלאה. הוא שואל: מה רע אצלי? הוא סבור שתמיד 

אפשר להוסיף, אך אינו רואה חסרון במה שהוא כן עושה.

מהיכן נובעת הסתכלות זו? 

מההבנה שרק חסרון הוא נסיון, ואילו בנקודת הטוב אין נסיון. אבל כאשר 
האדם מודע לכך שגם הטוב הוא נסיון - לא יתכן שיעצור אפילו פעם אחת 
בחיים, אין לו היכן לעצור, כי ממה נפשך: אם הנקודה הזו רעה - היא נסיון, 

ואם היא טובה - גם זהו נסיון.

קשה להסביר זאת יותר במילים, אבל אם אדם ינסה לבדוק את כל פרט מחייו, 
יחלקם לרע וטוב ויבדוק מה הנסיון ברע ומה הנסיון בטוב - אז ירגיש היטב 

כמה מרובה היא עבודת ה' המוטלת עליו.

אדם עורך לעצמו חשבון נפש בערב ראש השנה. הוא הגיע למסקנות מה טוב 
בו  ולהוסיף  בטוב  להתמיד  ולהמשיך  הרע  את  לתקן  ומנסה  אצלו,  רע  ומה 
כפליים לתושיה. אבל האם הוא מנסה גם לבדוק מה יכול להיות נסיון בטוב? 
אם כן - הוא יגלה עבודה כפולה שלעולם לא תיפסק עד סוף ימיו עלי אדמות. 
הוא יגלה עומק לפנים מן עומק, דקות לפנים מן דקות. עבודת האדם בחייו 

היא למצוא עוד עומק ועוד עומק, עוד דקות ועוד דקות.



רה פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

ְוִאם ִיְהֶיה ְלֶבן ַחִיל ִויַנַּצח ַהִּמְלָחָמה ִמָּכל ַהְּצָדִדין, הּוא ִיְהֶיה 
ֵלם ֲאֶׁשר ִיְזֶּכה ִלַּדֵּבק ְּבבֹוְראֹו, ְוֵיֵצא ִמן ַהְּפרֹוְזדֹור  ָהָאָדם ַהּׁשָ

ַהֶּזה ְוִיָּכֵנס ַּבְּטַרְקִלין ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים.

שבעליה.  הנסיון  את  גם  שיראה  הכוונה  הצדדים,  מכל  המלחמה  את  לנצח 
בדרך כלל כאשר האדם נמצא בעליה, הנסיון היחיד שהוא סבור שישנו - הוא 
לא ליפול, אבל עצם העליה נראה לו בפשטות שאיננה נסיון. אבל בעומק, כל 

ענייני העולם נסיונות הם לאדם!

אם אדם יראה את הנקודה של המלחמה בכל דבר, הוא יהיה לבן חיל וינצח 
במלחמה ויהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו.

נסביר את העומק שבדברים.

כידוע, למילה נסיון באופן כללי ישנן שלש הבחנות: נסיון מלשון נסיון, נסיון 
מלשון ָנס, ונסיון מלשון ֵנס להתנוסס.

עבירה,  מדבר  עצמו  את  להרחיק  שעליו  הוא,  האדם  בנסיון  הראשון  השלב 
כמו יוסף הצדיק שבשעה שהועמד בנסיון, מיד - "וינס החוצה", דבר ראשון 
לברוח. אחרי שאדם מתבגר יותר, בכוחו לעמוד מול הנסיון ומכוחו להתנשא 

ולהתעלות.

בתחילת דרכו, אין לאדם כושר עמידה במצב, וממילא עליו לברוח מהמקום. 
לאחר שהוא נהיה יותר בן חיל, אז הוא מתחיל לנסות להתמודד.

לכן הנסיון נקרא נסיון. אם הוא עוד לא במדרגת הנסיון, הרי שהוא מקיים 
בעצמו "וינס החוצה", הוא בורח. לאחר שהתעלה הוא עומד בנסיון, ואז הוא 

זוכה להיות בבחינת "נס להתנוסס".

לפיכך אם המלחמה שלו היא רק מצד אחד, הרי שיתרומם רק בצד אחד, אבל 
אם המלחמה שלו היא מכל הצדדים, נמצא שהנסיון הביאו להתרוממות מכל 

הצדדים.
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משל למה הדבר דומה, למטוס בעל שני כנפיים. אם ירים רק צד אחד - אף 
פעם לא יוכל להתרומם. מוכרח הוא להרים את שני הצדדים יחד.

אם אדם תופס את הנסיון בחיים רק בדבר אחד, הרי שיהיה מרומם רק בפרט 
אחד. אבל כאשר הנסיון בכל הצדדים, הרי הוא מעלה את כל הצדדים.

אדם שלם, הוא זה שהעלה את כולו למעלה. אם אדם רואה את הנסיון רק 
בפן אחד ולא בפן אחר - אותה נקודה שהוא ראה בה את הנסיון ועמד בו, 
הפך מנסיון לנס להתנוסס, להתרומם, ואותה נקודה שלא ראה בה נסיון לא 

התרוממה, ונמצא שאיננו אדם שלם.

אדם שלם, הוא אדם התופס שכל נקודה בחיים היא נסיון, וא"כ מרומם הוא 
הרי   - לא  אם  בבוראו.  בשלימות  להידבק  זוכה  ואז  נקודה,  בכל  עצמו  את 

שחלקו זוכה להידבק בבוראו וחלקו אינו זוכה.

אבל בעצם, כמו שהזכרנו את דברי חז"ל הקדושים: "לא עליך המלאכה לגמור 
ואי אתה בן חורין להיבטל ממנה" )אבות ב, טז(. אי אפשר שאדם ינצח במלחמה 
מכל הצדדים, רק עם סיוע של הקב"ה! "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום 
ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו - אינו יכול לו" )סוכה 

נב ע"ב(.

הנצחון במלחמה הוא בעצם מתנה מבורא עולם. בכוחנו רק לנסות להילחם, 
ו"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון", לאחר שאדם נלחם בכוחו - הקב"ה נלחם 

לו.

המלחמה של האדם צריכה להיות בכל הצדדים, אבל מאידך עליו לדעת שאין 
בכוחו להשלים את המלאכה.

כאן עלינו להדגיש נקודה חשובה.

אדם הקורא את דברי המסילת ישרים כאן ותופסם כפשוטם, נוצרת בקרבו 
תפיסה שהחיים הם כולם מלחמה אחת גדולה.

וזו טעות. אי אפשר לחיות בהרגשה שכל החיים הם מלחמה. זה פשוט בלתי 
אפשרי! אדם מוכרח שתהיה לו מנוחת הנפש בחיים. גם חייל שנלחם בקרב, 
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אינו יכול להילחם עשרות שנים ברציפות. אולי חצי שנה, שנה, ואפילו שנתיים. 
אבל אם המלחמה תימשך כל החיים - הוא יתמוטט, לא יחזיק מעמד.

אך מאידך, לכאורה כל החיים הם מלחמה. ומהו הפתרון?

זה מה שהזכרנו לעיל, שישנה עבודה של ששת ימי המעשה ועבודה של שבת. 
אם יש לאדם גם מנוחה שהיא בבחינת שבת, אפשר שיהיו לו ששת ימי מעשה 
לזה קיום  אין  ימים של מלחמה -  של מלחמה. אבל אם הוא תופס שבעה 

בנפש!

זוהי אחת מהטעויות השורשיות שמוצאים אצל אנשים שנכנסים לעבודת ה'. 
הם נכנסים בעוז ותעצומות של מלחמה, וכידוע רבים מהם נופלים לאחר מכן, 

ולפעמים הם נהיים גרועים אף יותר ממה שהתחילו.

למה? כי הם מנסים להילחם כל הזמן. אי אפשר לחיות רק במצב של מלחמה. 
כל אדם מוכרח שלצד ששת ימי המעשה המסמלים את מלחמת היצר המקיפה 
את ששת צדדי הבריאה - תהיה לו גם נקודה של נייחא בנפש. אותה נקודה 

נותנת לו רוגע, כח להמשיך הלאה.

משל למה הדבר דומה, יש מלחמה, אבל בתוך מחנה הצבא קיים חדר מוגן, 
כן לא צריכים לצאת  זה אומר שאחרי  אין  זמן מה בשקט.  ניתן לשבת  שם 
בחזרה להילחם, אבל גם כשיש מלחמה, לא נלחמים עשרים וארבע שעות, 
ובזמן שני  נחה,  והשניה  נלחמת  זמן מסויים המשמרת האחת  יש משמרות. 

מתהפכות היוצרות.

אם אדם נכנס לתנועה של מלחמה בלבד, בלי נקודה של מנוחה בנפש - עבודת 
חייו מועדת לכשלון!

לכן, עבודת ה' צריכה להיות בצורה כזו: האדם נלחם בכל כוחו ונח. המנוחה 
אינה בבחינת עצלנות או חלמנות, היא נובעת מההבנה שהנפש מורכבת משני 
חלקים: מכח ששת ימי המעשה שבנפש, שזהו זמן המלחמה, ומכח שבת קדש 
נלחם  הוא  להילחם.  בחזרה  לחזור  דעת  על  נח  אדם  המנוחה.  זמן  שבנפש, 

וקובע זמן של מנוחה על מנת לחזור להילחם.

את  עוקר  בעצם  הוא  בנפש,  מנוחה  של  זמנים  לעצמו  קובע  אינו  אדם  אם 
המציאות השורשית שעליה הוא עומד. נפש האדם בנויה בצורה שהיא נזקקת 

לבסיס של מנוחה, שממנה יתעלה האדם למדרגתו הבאה במלחמת היצר. 
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ִמן  ְוִנְתַרֵחק  ְוַתֲאוֹוָתיו  ִיְצרֹו  ֶאת  ָּכַבׁש  ֲאֶׁשר  עּור  ַהּׁשִ ּוְכִפי 
ַיִּשיֵגהּו  ֵּכן   - ּבֹו  ק  ִלַּדבֵּ ְוִנְׁשַּתֵּדל  ֵמַהּטֹוב  אֹותֹו  ַהַּמְרִחיִקים 

ְוִיְׂשַמח ּבֹו.

כפי מה שכבש את יצרו ותאוותיו - סילק את המעלימים, היינו התאוות. 
ונתרחק מן המרחיקים אותו מן הטוב - בסוד סור מרע, ונשתדל להידבק 
בו - בבורא עולם, בסוד ועשה טוב. כן ישיגהו וישמח בו - כך הוא ישיג את 

בורא העולם וישמח בקרבתו.

מה הכוונה "ישיגהו"? 

זהו החוש הפשוט שאדם חש את מציאות ה' בלבבו!

ישנו משל עמוק שאמר הבעש"ט הקדוש. אדם זכה שנפתחו בפניו שערי ארמון 
המלך, והוא נכנס פנימה. פותחים לו את חדר האוצר הראשון, והוא רואה שם 
את אוצרות המלך. הוא מתעכב שם כמה שעות. לאחר מכן הוא ממשיך לאוצר 
השני ולאוצר השלישי, עד שהוא מוצא אוצר גדול ונורא אשר שובה את לבו 
ושם הוא נשאר, אך אינו מגיע לראות את פני המלך הנמצא בהיכל הפנימי 

מכולם.

כך, אומר הבעש"ט הקדוש, ישנם רבים המנסים לעלות במעלות הסולם בעבודת 
השי"ת ומגיעים לאיזו שהיא נקודה פנימית בעבודה, ושם הם נעצרים. 

ישנו אדם שעבד, טבל הרבה טבילות, עשה סיגופים, וע"י כך נגלה לו איזה 
אור פנימי, ולפיכך הוא סבור שזהו, הוא כבר הגיע לאן שצריך להגיע. הוא כבר 
מתחיל לקבל קהל ולפתור בעיות של אנשים לפי מה שחלם בלילה. אנשים 
נכנסים אצלו והוא אומר להם: מחר אענה לכם תשובה. מה שאמרו לו בלילה, 

זה מה שהוא עונה.

מהי האמת?

נצא מנקודת הנחה שבאמת התשובות באות לו מעלמא דקדושה ]ולא מרוח 
הטומאה[, אך האם באמת התכלית היא שאדם יקבל ידיעות בחלום הלילה או 
בהקיץ מה יהיה ואיך כדאי לעשות? האם זוהי הנקודה הפנימית של עבודת 

ה'?! 
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כמובן שזה מה שאנשים מחפשים. כולם מחפשים איך להסתדר בעולם העשיה. 
יש להם בעיות, והם מחפשים מישהו שיענה להם תשובות מה לעשות: כן 
להתחתן או לא להתחתן, כן לקנות את הדירה או לא לקנות אותה, יש סיכוי 

למצוא זיווג שני יותר טוב מהראשון או לא. כל אחד עם השאלות שלו.

אבל לא מיניה ולא מקצתיה, אין לזה שום קשר לנקודה פנימית בעבודת ה'! 
יתכן שהוא חולם חלומות בלילה ומקבל כל מיני תשובות, אך אין לו קשר 

פנימי עמוק לא לאהבת ה' ולא ליראת ה', ומציאות ה' איננה לנגד עיניו. 

הוא טבל טבילות, עשה סיגופים, פעל איזו שהיא פעולה של זיכוך, כל אחד 
לפי דרכו, והגיע לנקודה רוחנית מסויימת, ממנה הוא שואב מידע. ואכן יש לו 
קבלות: הוא אמר שיוולד בן זכר ונולד, הוא אמר שפלוני יתעשר והוא התעשר. 

אבל כאמור, לכל זה אין שום קשר לעבודת ה' פנימית.

נקרא:  הוא  בעומק  הקדש',  'רוח  היום  שקוראים  שמה  הרוז'ינר,  אמר  וכבר 
מחשבה דקה. הרי רואים אנו אנשים שעל אף שאינם נמצאים בקדושה - יש 
להם את אותו כח. ודאי שחלק מהם שואבים את כוחם מכוחות הטומאה, אך 
חלקם לא מתעסקים עם כוחות הטומאה אלא זוהי הבחנה דקה בנפש. אדם 
פורץ נקודה חומרית מסויימת בנפש ומגיע לנקודה יותר פנימית, אך הוא איננו 

יודע מה לעשות איתה וכיצד להשתמש בה.

ניקח לדוגמא את ימי השובבי"ם. פעם שוחחתי עם יהודי מגיד עתידות ]דוקא 
ירא שמים[ שיש לו זמני קבלת קהל, והוא סיפר: אתמול נכנס לכאן פלוני, 

ומיד בכניסתו הערתי לו שהוא פוגם בפגם הברית.

'נו, ומה ענה אותו פלוני?' שאלתי את מגיד העתידות, והוא אמר: 'פלוני הודה 
לי שאכן אני צודק'. ]היום זו לא חכמה גדולה לומר זאת, כי לדאבוננו ניתן 

לומר זאת כמעט לכל אדם[. 

'ומה העצה שנתת לו?' המשכתי ושאלתי, והוא סיפר: 'חיפשתי בספרים מה 
אפשר לומר...'.

כלומר, הוא לא מבין יותר ממה שמישהו אחר מבין. הוא קורא בספר בדיוק 
כמו שאותו אחד יכל לקרוא. יש לו איזו שהיא ראיה מסויימת שהוא רואה את 
הפגם. או שהוא רואה, או שהוא מקבל מחשבה מהסוג הזה, או שהוא מרגיש 
את הפגם - כל אחד לפי מקור היניקה שלו, ואז זה מה שהוא עונה לאנשים. 

אבל בפועל הוא לא מסוגל להוליכם לשום מקום.
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מדוע?

אותם  את  גם  להוליך  יכול  שהיה  הרי  פנימית,  מנקודה  מגיע  היה  הוא  אם 
אנשים לנקודה פנימית, אבל כיון שהשגתו באה דרך איזה שהוא ֶּבַקע מסוים 
שהוא ָּבַקע, אך לו עצמו אין באמת חיבור פנימה - ממילא המידע שלו חסר 

כמעט כל ערך!

בצילום  'רואים  לו:  מודיע  והרופא  לרופא,  בא  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
שלקית במחלה פלונית'. שואל החולה: 'ומה עלי לעשות כדי להתרפא ממנה?' 
תמה  כך',  'אם  לעשות'.  מה  אין  מרפא,  חשוכת  מחלה  'זוהי  אומר:  והרופא 
החולה, 'לשם מה הנך מיידע אותי, מה זה יעזור לי? סתם, שאדע שהחיים שלי 

נגמרים מהר?!'

"בעלי  להיות  המחפשים  אנשים  הרבה  ישנם  השגה.  על  כשמדברים  גם  כך 
השגה", יש להם שאיפות.

מהי ההשגה שאנחנו שואפים שתהיה לנו?

אדם סבור, שכאשר יזכה לרוח הקדש וידע מה יהיה מחר, הרי ש"וישמח בו". 
האם אכן כך היא המציאות? בדרך כלל כשאדם מגיע לכזה מצב, הנסיון הקשה 

ביותר של חייו הוא הכבוד. קשה עד מאד לעשות מעשים לשם שמים.

אבל נניח שאין לו את הבעיה של הכבוד, מ"מ מה יצא לו מזה שהוא ידע מה 
יהיה מחר, איזו שמחה טמונה בזה? יושבי המכון המטאורולוגי שיודעים אם 
מחר ירד גשם או לא ]לפחות באחוז מסויים[, האם זה שיושב שם באמת יותר 
יותר לערוך קניות. מחר לא  יודע מתי כדאי לו  מאושר? במקרה הטוב הוא 
כדאי כי ירד גשם, אז הוא דוחה את הקניות לעוד יומיים, אך האם הוא נהיה 

מאושר מזה שיודע את מזג האויר של מחר?!

אדם שיודע שלפלוני יוולד זכר או נקבה, שיהיה עשיר או עני, שיאבד חפץ 
או שימצא - איזה אושר יש לו מידיעות אלו? כל הידיעות שאנחנו יודעים 

מעניקות לנו איזה אושר? הרי זה לא נותן לנו כלום!

על מרן הגרא"א דסלר זצ"ל מסופר, שנסע באנגליה מרחקים מאד גדולים. הוא 
יצא ממקום פלוני והגיע למקום אלמוני, ואז הוא נעמד ובדק במחשבתו כמה 
ידיעות התחדשו לו מאותה נסיעה: התחדש לו איך נראית תחנת הרכבת בעיר 
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שלימה  שורה  עולים.  איך  יורדים,  היכן  לנסוע,  צריכים  קוים  באלו  פלונית, 
של ידיעות התחדשו לו. ואז הוא התבונן במחשבתו מה יצא לו מכל הידיעות 

הללו? כלום!

איך  עכשיו  לי  יסביר  מישהו  לנו. אם  שיהיה  מעוניינים  אנחנו  מידע  כל  לא 
לא  פשוט  הדבר  כלכלה,  איש  ואינני  מאחר   - פורטוגל  של  הכלכלה  עובדת 

יעניין אותי.

רוח הקדש כזו שאדם יודע מה יהיה מחר, איזו תועלת וטובת הנאה יש לו 
ממנה?

הקורא מעט בתולדות רבותינו ז"ל רואה, שרבים היו להם ידיעות אלו ושלחום 
מעל פניהם מפני שלא מצאו בהם צורך, או יתירה מכך - ראו בידיעות אלו 

היזק לנפשם.

אם כן למה נתן הקב"ה בעולם את הכח הנקרא רוח הקדש שמכוחו אדם יודע 
נסתרות ועתידות? 

שתי סיבות: האחת, כמו שראינו לעיל שכל הדברים בעולם הם נסיונות לאדם. 
אחד מהנסיונות של האדם נקרא רוח הקדש. הנסיון בחיצוניות הוא הכבוד, 

ובפנימיות - סבור הוא שהגיע לאיזו שהיא נקודה פנימית ושם הוא נתקע.

אבל בעומק יותר, הקב"ה נתן לצדיקים כח של רוח הקדש, כעוד סניף בקיום 
שיעזור  כדי  כסף  הרבה  הקב"ה  נתן  לאחד  הזולת.  עם  חסד  גמילות  מצות 
העניק  ולשלישי  לאנשים,  לעזור  נפש  חכמת  משמים  ניתנה  לשני  לאנשים, 
הבורא ידיעות עתידיות כדי שיוכל על ידן לעזור ולסייע לאחרים. עוד סניף 
בו  והמשתמש  בו,  להשתמש  צורך  אין  מזה  יותר  יותר.  לא  חסד,  בגמילות 

למטרות אחרות, משתמש בהם שלא לצורך האמת.

אבל גם מי שמשתמש ברוח הקדש כראוי, האם יש בזה עונג? שמחה? אין בזה 
כלום, שום דבר!

משל למה הדבר, היום אנשים עושים אולטרא סאונד וכבר יודעים אם יהיה 
בן או בת. אולי מבחינה פרקטית ישנה תועלת מסויימת בכך, כי יש המתכננים 
זה מה לקנות, אך האם עצם הדבר שיודעים שבעה חודשים קודם מה  לפי 
עומד לקרות, גורמת אושר למישהו? הרי גם אם היה יודע זאת רק בעוד שבעה 

חודשים היה שמח באותה מידה שהוא שמח כעת!
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יכול  האדם  במה  כן ישיגהו וישמח בו,  הרמח"ל  בדברי  אפוא,  הכוונה,  מה 
בכך  אין   - מקבל  שאדם  בלבד  ידיעות  של  מימד  זהו  אם  ולשמוח?  להשיג 
תועלת רבה. ברוב הפעמים הוא מזיק, וגם במיעוט שעוזר - שמחה אין בזה! 

ואם יש שמחה שמגיעה מכבוד, זוהי כמובן שמחה שלילית.

ידיעה בעלמא של דברים - אינה מביאה שמחה. אדם שקיבל רוח הקדש ויודע 
ספר טלפונים בעל פה - אין בכך מאומה. אולי כשתארע תקלה במוקד 144 

הוא יוכל לעזור לאנשים, אבל לו עצמו אין כל תועלת בידיעה זו!

"ישיגהו וישמח בו" הוא כאשר האדם מתחבר למקור פנימי, רוחני, אלוקי - 
בתוכו. 

נתבונן מה נקרא השגה.

אדם רודף אחר חבירו, עד שלבסוף משיג אותו. כלומר, הוא הגיע אליו. השגה 
פירושה, שישנו אור שאדם נמצא רחוק ממנו, והוא עמל להתקדם עד שמגיע 

אליו. ישיגהו כלומר, הוא הגיע לאותו אור. 

מביא  לקמן,  שנראה  כפי  ט(.  יג,  )משלי  ישמח"  צדיקים  "אור  בפסוק:  נאמר 
המסילת ישרים שישנו אור אין סוף, וישנם חלקי האורות היותר תחתונים, 
וכאשר האדם מדבק את עצמו באותו אור - אז יש לו שמחה. "ליהודים היתה 
אורה ושמחה" - מכח האורה היתה להם שמחה, אבל כאשר האור נמצא בחדר 

הסמוך - אין זה אור פנימי בתוך האדם, אלא חוצה לו. 

אדם שיודע מה יהיה - אין לו בזה עונג. כאשר האדם מתחבר לדבר מתוכו - 
בזה קיים העונג.

אלא שגם בזה גופא יש הבחנות רבות של "ישיגהו", וממילא הבחנות שונות 
של "וישמח בו". 

מהי ההשגה הפנימית שאדם רוצה להשיג?

הוא, שאדם חש את  ביותר  הפנימי  הרובד  רבים שאדם משיג.  רבדים  ישנם 
מציאות ה' בלבבו. בדרך לשם הוא משיג עוד נקודה של טהרת הלב ואז הוא 
רוצה יותר לעשות חסד, הוא יותר יאהב את הזולת, הוא יקיים מצוות יותר 

בשמחה.
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כל הנקודות הללו הן אמת. להבדיל מאותן הבחנות האמורות לעיל של ידיעות 
נקודה  כל  הן כבר דברים שיש בהם ממש.  שאין בהן ממש, ההבחנות הללו 
של עשיית חסד הנובעת מאהבה פנימית וכדומה - בודאי שזו נקודה עמוקה 
פנימית, אבל לא זו התכלית. אין זה אלא אמצעי המוביל את האדם להכרת 
הבורא הגמורה בלבו. אהבת ישראל ואהבת התורה מביאים את האדם להכרה 

ברורה במציאות ה' בלב.

ה"ישיגהו וישמח בו" צריך זהירות מאד מאד גדולה! כאשר הוא משיג ואינו 
שמח - ישנה פחות דאגה, כי אם אינו שמח ירצה להשיג הלאה. אבל כאשר 

האדם משיג ושמח, שוב איננו רוצה כל כך להמשיך הלאה בעבודה.

מחד, השמחה היא דבר גדול, זו שלימות פנימית, אבל כאשר השלימות הופכת 
להיות שלימות כביכול גמורה בנפש האדם, האדם נעצר ואינו מתקדם הלאה.

כמו שאמר ר' נחמן מברסלב, ישנם הרבה צדיקים שהגיעו לנקודה מסויימת 
ושם נעצרו, וזו ודאי אינה מעלה. לעולם אדם צריך להיות בבחינת "תלמידי 
חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר: 'ילכו מחיל 
אל חיל יראה אל אלהים בציון'" )ברכות סד ע"א(. אין גבול לעבודה, שהרי זהו אור 
אין סוף, ותמיד עבודת האדם היא להיכנס יותר ויותר פנימה, להתקדם עוד 
נקודה ועוד נקודה, עד שיגיע לנקודה הפנימית ביותר, שהיא הדבקות השלימה 

באין סוף ברוך הוא.

ְוִאם ַּתֲעִמיק עֹוד ָּבִעְנָין,

אדם צריך תמיד לחפש להעמיק עוד!! זהו מהלך פנימי בחיים. העולם בנוי 
בצורה של רום גובה ורום עומק. יש גובה, הן למעלה והן למטה. לכל דבר יש 
עומק. הבריאה בנויה בצורה כזו שהיא עמוקה, רובד לפנים מן רובד. עומק 

לפנים מן עומק. 

לכן, דבר ראשון אדם צריך לקנות לעצמו צורת חיים הנקראת "להעמיק עוד", 
לא משנה במה.

מדוע אדם לא מגיע לאין סוף? כי הוא תופס את החיים בצורה של סוף. הוא 
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הבין משהו וזהו, כך היא ההבנה. ממילא, הוא נמצא בסוף. אבל אם בכל דבר 
הוא מחפש עוד, הרי שלעולם הוא לא מדבק את עצמו בסוף, הוא מדבק את 

עצמו בעוד, ואז אין לדבר סוף.

אלו דברים עמוקים מאד.

ברור, הלאה! - במילים  רגיל לחיות בצורה של: קראתי, הבנתי,  אם האדם 
אחרות, הוא מדבק את עצמו בתפיסה שיש לדבר סוף. אבל אם אף פעם הוא 
זהו הכלי  נעצר בסוף שהוא מכיר, אלא הוא תמיד מחפש עוד עומק -  לא 

להגיע לאין סוף, כי הוא מבטל את המושג סוף אצלו, ומעמיק עוד ועוד.

זוהי העבודה בכללות - להעמיק עוד. אבל כאן מדבר הרמח"ל להעמיק "בענין", 
היינו הענין שדיברנו בו עכשיו.

ואם יעשה זאת האדם -

ִּתְרֶאה, ִּכי ָהעֹוָלם ִנְבָרא ְלִׁשּמּוׁש ָהָאָדם.

כל הבריאה כולה נבראה ע"י הקב"ה בכדי שהאדם ישתמש בה. 

וידוע שהאר"י ז"ל השתדל להנות מכל דבר בעולם, לפי דברי הירושלמי )קידושין 
סוף פרק ד(: "עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל", כי 

אכן העולם נברא לשימוש האדם ]שימוש בצורה הנכונה כמובן[.

ָאְמָנם ִהֵּנה הּוא עֹוֵמד ְּבִׁשּקּול ָּגדֹול, ִּכי ִאם ָהָאָדם ִנְמָׁשְך 
ַאַחר ָהעֹוָלם ּוִמְתַרֵחק ִמּבֹוְראֹו, ִהֵּנה הּוא ִמְתַקְלֵקל ּוְמַקְלֵקל 
ְּבבֹוְראֹו  ְוִנְדָּבק  ְּבַעְצמֹו  ׁשֹוֵלט  הּוא  ְוִאם  ִעּמֹו,  ָהעֹוָלם 
ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ִמן ָהעֹוָלם ַרק ִלְהיֹות לֹו ְלִסּיּוַע ַלֲעבֹד ּבֹוְראֹו, הּוא 

ִמְתַעֶּלה ְוָהעֹוָלם ַעְצמֹו ִמְתַעֶּלה ִעּמֹו.

כאן נעוצה הנקודה השורשית בעבודת ה'.
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היא  עבודתו  - שם  גוף  בלי  נשמה  רק  לו  ויש  עדן  בגן  נמצא  האדם  כאשר 
רוחנית, ובלשון הספרים הקדושים נקראת מדרגה זו - "עבדי ה' בנשמתם". 

זוהי העבודה בגן עדן - עבודה בנשמה.

כאן, בעולם הזה, נמצאים אנו בנשמה עם גוף. הנשמה תובעת רוחניות, והגוף 
תובע גשמיות. אי אפשר לומר לאדם: תתנזר מן הגשמיות לגמרי, אל תאכל 

ואל תשתה. זו טעות. הרי מדינא האדם חייב לזון ולהחזיק את גופו.

הקב"ה ברא אותנו בצורה שאנו חייבים להשתמש בצרכי הגוף, השאלה היא רק 
איך ובאיזו צורה. והיא מתחלקת לשני חלקים: א. שאלה של כמות. כמה עלינו 

להשתמש עם העולם לצרכי הגוף? ב. שאלה של איכות, ונבאר. 

זה שהאדם משתמש בצרכי העולם - זהו דבר מוכרח. אפילו משה רבינו, רק 
בהיותו על ההר ארבעים יום  וארבעים לילה - לא אכל ולא שתה ולא ישן, 
נתפשט מגופו, אבל בשאר הזמנים גם הוא אכל ושתה וסיפק את שאר צרכי 

הגוף. וכך גם כל אדם, בהיותו כאן בעולם הזה הוא משתמש בעולם.

הנה הוא עומד בשיקול גדול. מדוע? כי אי אפשר לפרוש מהחומר. אם היה 
מושג שאדם יכול לפרוש לגמרי מהחומר, אולי השיקול הגדול היה רק ההחלטה 
הראשונה, האם אשתמש בחומר או לא אשתמש. ברגע שהחליט שלא, הוא 

פורש למדבר ומתנתק מהכל, ובזה הושלמה עבודתו.

אבל, כל הבריאה בנויה הפוך. גם אם אדם חי במדבר הוא חייב לאכול, הוא 
שהרי  במדבר,  לחיות  עלינו  נאסר  באמת  אבל  לישון.  וחייב  לשתות  חייב 
נצטוינו במצוות עשה דאורייתא שיש לקיימן בתוך הישוב. יהודי חייב לשאת 
אשה, שיהיו לו ילדים, וכשיש לו אשה וילדים הוא חייב לפרנסם ולדאוג לכל 

צרכיהם, הגשמיים והרוחניים.

אם אדם רוצה לחיות בפרישות בלי להתחתן, הוא עוד איך שהוא יכול לנסות 
בוראו  רצון  לקיים את  הוא חפץ  ענייני החומר, אבל כאשר  להתחמק מרוב 
במצות פרו ורבו, הוא מוכרח להקים משפחה, ושם מתחילה הכניסה לעולם 

החומר ביתר שאת.

או אז הוא נכנס באמת לשיקול גדול. כל זמן שהיה בחור, השיקול היה פחות 
משמעותי. כשהתחתן ונולדו לו ילדים - השיקול הרבה יותר מורכב.
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מהו עומק השיקול? 

הבעיה  אבל  הזה.  העולם  עם  להשתמש  כמה  בכמות,  כמו שאמרנו  ראשית, 
השורשית יותר היא לא רק כמה להשתמש, אלא השאלה באיזה מצב נפש אדם 
משתמש עם העולם הזה. אם הוא נמשך אחר העולם - הוא מתרחק מבוראו. 
זה פשוט וברור, כדברי החובות הלבבות שהזכרנו, שהעולם הזה והעולם הבא 

הם כשתי צרות זו לזו.

אבל אדם שלא נמשך לכאורה אחרי החומר. הוא אוכל רק מה שהוא צריך 
לאכול ושותה רק את מה שהוא צריך לשתות, הוא שולט בעצמו, כלומר הוא 
מחליט כמה הוא אוכל. כמו שמסופר על מרן המשגיח ר' יחזקאל לוונשטיין 
אם  בסעודה.  לאכול  הוא  צריך  לחם  פרוסות  כמה  מראש  קובע  שהיה  זצ"ל 
החליט ששתים - אז שתים, ואם אח"כ הרגיש רעב, הבין שאין זה באמת רעב, 

אלא תשוקה שהתיאבון הולך ונגרר. זו דוגמא של אדם השולט בעצמו.

נניח שאדם זכה לעבור את השלב הראשון והוא שולט בעצמו. אבל מה עיקר 
הבעיה? "ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו". נכון, הוא 
גדר את עצמו שלא לאכול יותר משתי פרוסות, אבל למה הוא אוכל את אותן 
שתי פרוסות? האם באמת רק כדי לקיים את גופו שיוכל לעבוד את בוראו, או 

שבשעה שהוא אוכל הוא רוצה לכל הפחות להנות מאכילתו?

למרוח  מה  לאכול,  פרוסות  כמה  בכמות:  כן,  אם  היא,  הראשונה  המלחמה 
עליהן וכו'. אדם התייעץ עם מומחה לתזונה נכונה, והוא יעץ לו מה בדיוק 
עליו לאכול כדי לקיים את גופו: בבוקר שני תפוחים, בערב שני אגוזים, וזהו, 
זה המזון שהוא צריך לאכול מבחינה בריאותית גופנית נטו, בלי תאוות. הוא 
גם  מיודענו  כלום.  אוכל  לא  כלום,  קונה  לא  הוא  יותר  ברורה,  הנחיה  קיבל 
שם  טועם  לא  הוא  ללכת,  אופן  בכל  וכשנצרך  לשמחות,  הולך  ואינו  כמעט 
כלום. הוא מביא איתו בכיס את מאכלו, וזוהי סעודת המצוה שלו, הוא לא 

אוכל יותר. 

אבל כשהוא אוכל - למה הוא אוכל? האם כוונתו באמת רק כדי לקיים את 
גופו, או שבשעה שהוא כבר אוכל, הוא נהנה? הוא משתמש בעולם רק להיות 
לו לסיוע לעבודת בוראו? באמת זו הכוונה היחידה? או שבשעה שהוא אוכל 

הוא אומר: אם כבר אני אוכל, לפחות שאהנה מהאכילה!
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הדברים אינם פשוטים כלל, מונח כאן עומק לפנים מן עומק. 

זה ודאי שאין די בכך שהאדם יאמר במחשבתו: 'הריני אוכל לשם יחוד קודשא 
בריך ושכינתיה', כי גם אם יצעק בפיו ובמחשבתו שהוא אוכל רק לשם שמים, 

במציאות הוא אוכל לשם תאוה.

אבל, ישנה גם נקודה לגמרי הפוכה. האם אדם באמת יכול לחיות כאן בעולם 
בלי שגופו יהנה כלל? 

חוללתי  בעוון  "הן  ע"ה,  המלך  דוד  שאמר  כמו  לא!  היא  הברורה  התשובה 
ובחטא יחמתני אמי" )תהלים נא, ז(. האדם נולד מחמת התענוג של אביו ואמו, 
ממעשה שלא נעשה רק לשם שמים, ומחמת שזהו שורש הבריאה של כל אחד 
מאיתנו, ממילא מוכרח שיהיה לגוף גם עונג גשמי כפשוטו. אי אפשר לחיות 

רק עם תענוג רוחני, אין כזה דבר! רק לעתיד לבא בימות משיח בעז"ה.

חיים אנו כיום בעולם שבו מחד בודאי התכלית היא "אז תתענג על ה'", ואדם 
והדבקות  המצוות  מקיום  הקדושה,  התורה  בתוך  יהיה  שלו  שהעונג  מוכרח 
בבורא יתברך, אבל מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת לשם עונג, נקבע בנפש 
האדם צורך להתענג גם מגשמיות. כמו שאמרו חז"ל: "ארבעה מתו בעטיו של 

נחש" )שבת נה ע"ב(. אין אדם שיכול לחיות בלי שום תענוג מהחומר.

לכן, על דרך כלל אדם לא יכול לאכול רק שתי פרוסות לחם וקורטוב של מלח. 
בלי להיכנס לצד הבריאותי שבענין, גם אם נניח שמצד כך אין בזה בעיה, אבל 
כל אדם באשר הוא אדם מוכרח למצוא טעם גם בגשמיות מסויימת, או מאוכל 

או משאר תענוגות העוה"ז.

משום כך השיקול שאנו נמצאים בו הוא הרבה יותר קשה. אם אדם היה יכול 
באמת לחיות במצב שאינו צריך להתענג מהגשמיות בכלל, היה יותר קל. אבל 
ישנה מצוה  קודש  להתענג. בשבת  וגם  לאכול  גם  מוכרח  היא שהוא  האמת 
"וקראת לשבת עונג". ודאי שמצוה זו נאמרה גם על נשמת האדם, אך כידוע 
רש"י במסכת ביצה )טז ע"א( פירש את ענין הנשמה יתירה בשבת ש"יאכל וישתה 

ואין נפשו קצה עליו", כלומר מדובר כאן על עונג כפשוטו בעולם החומר.

אם כן, אנחנו מוכרחים להתענג בחומר. ומחמת כן, השיקול הוא הרבה יותר 
קשה. 
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כאמור, אילו היינו יכולים לפרוש לגמרי מן החומר - היה הכי קל. אילו יכלנו 
לפרוש מהעונג שבחומר - עדיין העבודה היתה יותר קלה. אבל אליבא דאמת 
איננו יכולים לפרוש מעצם החומר וגם לא מהעונג שבחומר, וכאן נעוץ הקושי 

הגדול.

נמצא אם כן, שהמלחמה בה אנו נמצאים איננה האם להתחבר לעולם החומר 
גם להתענג, אלא  לאכול אלא  רק  ולא  לאכול,  אנו מחוייבים מדינא  לא.  או 
שהתענוג צריך להיות לשם שמים. מצד שני, יש בנו נפש בהמית שמתענגת גם 

שלא לשם שמים. לכן אנחנו נמצאים בשיקול גדול מאד.

ידועים דברי רבינו הגר"א, שעל אף שנאמר "וקראת לשבת עונג", מכל מקום 
אל לו לאדם להרחיב יותר מדי בקיום מצוה זו, כי כשיבוא יום ראשון ישאר רק 

ב"קראת עונג" בלי "לשבת". הוא התרגל לאכול, כח התאוה אצלו התחזק.

מה הכוונה, שלכן לא יאכל בכלל בשבת? ודאי שלא. אם לא יאכל בכלל, הוא 
יעבור על איסור מדינא. אם כן, הוא חייב לאכול, אך בכמות המתאימה ובצורה 

הראויה. זהו השיקול הגדול של החיים בו אנו נמצאים.

זו המלחמה הקשה שנמצאים בה כולנו, כל אחד לפי דרגתו: כמה להשתמש 
עם העולם הזה, וכיצד.

יש אנשים שכלל אינם מרגישים את המלחמה, ולשיטתם כמות ההנאות תלויה 
בכמות הכסף שיש בחשבון הבנק שלהם. כמה שהם יכולים - הם קונים. אכול 

כפי יכולתך, תאוה לשמה.

מי שנכנס מעט לעבודת ה', יש לו שיקול כמה להתענג בעולם הזה. אלא, שגם 
כאן יש הדרגות שונות. יש אדם שבמקום לקנות מכונית במאתים חמישים 
אלף שקל, הוא יסתפק במכונית בשווי מאתים אלף שקל. אֵחר יסתפק בהרבה 

פחות. אבל כל אחד יש לו שאלה כמה להימשך אחר העולם הזה.

זו שאלה שהתשובה עליה אינה כתובה בשום ספר. בספרים הקדושים כתוב 
רק מה אסור להשתמש מדינא, חפצים אסורים וכדומה, וכמו כן באופן כללי 
ישנו חיוב של "והייתם קדושים - קדש עצמך במותר לך", אבל מה המותר 
לך? מה נחשב מותרות? - זה משתנה מאדם לאדם. מה שאצל אחד חובה, אצל 
השני הוא בגדר מותרות. האחד גדל בבית שחינכו אותו בצורה אחת, השני 
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גדל בצורה אחרת. אצל הראשון הדבר בגדר מותרות ואצל השני הוא כדי חייו 
לדינא, וחייבים לתת לו זאת אף מכספי צדקה, כמו שאמרו חז"ל: "אפילו סוס 

לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו" )כתובות סז ע"ב(.

אם כן, כולנו נמצאים במלחמה אחת שהיא קשה מאד: להחליט על כל דבר 
האם אני באמת צריך אותו או לא צריך.

אין אחד מאיתנו שלא צריך להנות מהחומר. כמה צריך להנות מהחומר? זה 
לא יכול להיות כתוב בשום ספר, כל אחד לפי מידת נפשו, אבל יש בזה כמה 

תנאים:

התנאי הראשון, שהתענוג לא יהיה רק מהחומר. מוכרח שיהיה לו תענוג גם 
מרוחניות, מהתורה, מהמצוות, מהקשר עם השי"ת. 

כשתינוק נולד, זה שיש לו תענוג מאוכל ומתאוות גשמיות - זהו דבר מובן 
מאליו, ואף אחד לא צריך לחנכו לכך. זהו טבע המוטבע בנפש של כולנו. ככל 
שאדם מתבגר, עליו לגלות בקרבו מקור תענוג שונה, תענוג מהאור האלוקי. 
אחרי שגילה גם את התענוג באור האלוקי, ישוב ויתענג מעט גם מהגשמיות.

מי  אין  זה  ועל  מן הדקה,  לפנים  לזה הבחנה דקה  צריך  כמו שנתבאר,  אבל 
יתי לבי, שבאמת ברור לו שנהנה כפי צרכו. תמיד, עד יום המוות,  שיאמר ִזִכּ

חייב אדם לחשוד שנהנה יותר ממה שהוא צריך.

לאור כל האמור, המושג "שיקול גדול" מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה, 
הרבה יותר ברורה. 

כי אם האדם נמשך אחר העולם - או בכמות, ואם לא בכמות אז בעונג שהוא 
נוטל, הרי שהוא מתרחק מבוראו, כי אלו שני עולמות הסותרים זה את זה. 
אם הוא נהנה מהעולם הגשמי טיפה יתר על המידה - הוא מאבד את רמת 
הקשר הרוחני ברמה מסויימת. כפי ערך נטילת התענוג מן העוה"ז - כן ערך 

איבוד הקשר לרוחניות.

הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. כאן מתבארת נקודה נוספת. זולת 
מה שהאדם מקלקל את אור נשמתו בתוכו ע"י שנמשך אחר החומר, בנוסף 

לכך הוא גם מקלקל את כל העולם עמו.
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וכל זאת מדוע?

והן  בעליונים  הן  משפיעים  מעשיו  שכל  באופן  האדם  את  ברא  הקב"ה  כי 
בתחתונים, ולכן קלקול שלו בעצם מקלקל את הכל.

משל למה הדבר דומה, יש צינור ראשי בכניסה לבנין שמחלק מים לכל הדיירים. 
מישהו השליך לתוכו אבקת סם המוות, וכתוצאה מכך מתו עשרים איש מדיירי 
הבנין. כשבאו אליו והאשימוהו במיתתם, טען: מה בכלל עשיתי? הרי את סם 

המוות שמתי רק בצינור הראשי... 

הוא  אם  לעולם.  השפע  כל  יורד  שדרכו  הראשי  הצינור  בעצם  הוא  האדם 
מקלקל את עצמו, הוא מקלקל את כל העולם עמו.

ואם הוא שולט בעצמו, כלומר הוא נהנה מן העולם בכמות שהוא צריך, עד 
כמה שהוא יכול לזכך את עצמו. ונדבק בבוראו, כי אין לו מסך שמבדיל בינו 
לבין בוראו. כאמור, עיקר המסך, אלו התאוות ששרשן בחטא עץ הדעת ]"כי 
תאוה הוא לעינים"[, ועד כמה שהוא מבטל את תאוותו, הרי הוא שולט בעצמו 

ונדבק בבוראו. 

מהעבודות  זוהי  בוראו.  לעבודת  לסיוע  לו  להיות  רק  בעולם  ומשתמש 
הקשות ביותר שישנן בחיים. להשתמש מן העולם רק בתור סיוע לעבודת ה'! 

יכול אני לומר בפה מלא שאף פעם לא זכיתי להבין משפט זה. איך יתכן כדבר 
הזה? הרי ידועים דברי הנפש החיים על מאמר חז"ל "לעולם יעסוק אדם בתורה 

ומצוות שלא לשמה", שתמיד, לעולם, ישנה נקודת שלא לשמה בנפש!

כנראה שכאן מדבר רבינו הרמח"ל על ימות משיח, אז יהיה גילוי שהכל לשמה, 
אבל כאן בעולם הזה, אי אפשר להשתמש בעולם רק לעבודת הבורא.

הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כמו שבקלקול, האדם מקלקל לא 
רק את עצמו אלא גם את כל העולם כולו, כך גם בתיקון - מעלה הוא את כל 

העולם יחד איתו, כלומר הוא גורם לכך שהבריאה כולה תהא זכה. 

ידועים דברי חז"ל הקדושים, שכשם שאדם חטא גם האדמה חטאה. הקב"ה 
אמר לה להוציא "עץ עושה פרי" - עץ שטעם עצו ופריו שוה, והיא שינתה 

והוציאה עץ שאין טעם עצו ופריו שוה. 

כי אדם הוא מלשון אדמה, ואם יש חטא באדם, יש חטא גם באדמה.



רכא פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

כלומר, בעומק, הבריאה כולה היא בעצם מראה בלבד למציאות האדם. איך זה 
בנוי שמה שהאדם עושה משפיע על כל העולם כולו - בין לטוב ובין למוטב? 

קודם הובא משל הצינור, אבל בעומק זה הרבה יותר מכך. 

משל למה הדבר דומה, אדם עומד מול מראה. כשהוא מרים את היד - גם 
המראה מרימה את היד, כשהוא מוריד את היד גם היא מורידה. מה הפלא הזה? 

אין שום פלא. זו מראה, והיא מראה בדיוק את מה שהוא עושה.

מה שהאדם פועל - נפעל בכל העולמות כולם, כי האדם הוא בצורת עולם 
והעולם הוא בצורת אדם, והעולם הוא בעצם מראה בלבד של האדם. אם כן, 

זה ברור שמה שהוא עושה יפעל בעולמות כולם.

זה לא איזה 'הסכם הדדי': קלקלת כאן - מקלקלים גם שם, או להבדיל, זרקת 
אבן אז היא שברה. לא זו ההגדרה. העולם הוא בעצם מראה, וא"כ ודאי שמה 

שהתקלקל באדם - רואים זאת בכל העולמות כולם.

לכן, אם ח"ו האדם מתקלקל הוא מקלקל העולם עמו, ואם הוא מתקן - הוא 
מתקן את הכל.

ִּכי ִהֵּנה ִעּלּוי ָּגדֹול הּוא ַלְּבִרּיֹות ֻּכָּלם ִּבְהיֹוָתם ְמַׁשְּמֵׁשי ָהָאָדם 
תֹו ִיְתָּבַרְך. ֵלם ַהְמֻקָּדׁש ִּבְקֻדּׁשָ ַהּׁשָ

כאשר ברא הקב"ה את העולם, הוא ברא דומם, צומח, חי ומדבר. האם תכלית 
החי  ושל  צומח  להישאר  הצומח  של  התכלית  דומם,  להישאר  היא  הדומם 

להישאר חי? ודאי שלא!

כולם יודעים, שהתכלית היא להעלות את הכל במדרגתו. האדם אוכל מן החי, 
מן הצומח, ומעט מן הדומם בכדי להעלותם למדרגת אדם.

אם כן, התכלית של הכל היא להעלות אותו למדרגת אדם. ממילא, כשאומרים 
"מעלה את העולם עמו", כוונת הדברים שהוא מעלה את הדומם הצומח והחי 

למדרגת אדם.

למדרגת  עצמו  את  מוריד  הוא  הרי  חוטא,  האדם  ח"ו  כאשר  זאת  לעומת 
אדמה.



בלבבי משכן אבנהרכב

עילוי גדול הוא לבריות. מהו העילוי? בהיותם משמשי האדם השלם. מדוע 
זה עילוי עבורם? כי בעצם הם צריכים להפוך להיות אדם. משמשי דבר בטלים 
אליו. יש לזה גם השלכות לדינא. לדוגמא: ישראל אסור לו לאכול תרומה, אבל 

בהמת כהן מותרת לאכול כרשיני תרומה. 

בספרים  שמובא  כמו  ממנו,  חיותם  מקור  ממנו,  מושפעים  האדם  חפצי  כי 
שמשמשי האדם הם חלק ממנו, ממילא גם דינם בפועל מושפע מהאדם שהם 
בבעלותו. לכן, עילוי גדול הוא לבריות כאשר הם משמשים את האדם השלם, 

כי אז הם בטלים אליו ונעשים חלק מצורת האדם שבו, הם מתעלים אליו.

אבל באיזה אופן הם מתעלים?

וקדם  "אחור  כי הקב"ה ברא את האדם באופן של  לימדונו,  חז"ל הקדושים 
צרתני". בגוף הוא אחור לכל מעשה בראשית, ובנשמה הוא קודם לכל מעשה 
בראשית. הנשמה נבראה בששת ימי בראשית, והגוף נברא ביום שישי, האחרון 

מכולם.

ממילא, אם הוא אוכל לצורך נשמתו, לשם שמים - הרי הוא מעלה את הכל 
לשורש הבריאה, שהיא נשמתו. אבל אם הוא אוכל שלא לשם שמים, לצורך 
למדרגה  העולם  את  מוריד  הוא  כלומר,  קדמך",  "יתוש  לו  אומרים   - גופו 

שלמטה מן היתוש שנברא אחרון.

יצר הרע כמו האדם. אם האדם אוכל שלא  בו  נברא שיש  אין לך בנבראים 
לשמה, הוא יותר גרוע מבהמה. לבהמה אין שלא לשמה, יש לה טבע. כמו שעץ 
הזז ע"י רוח אי אפשר להגדיר שהוא זז שלא לשמה, הוא זז כי כך הוא טבעו. 

כך כשהבהמה אוכלת - זה טבעה, אין לה בחירה. בחירה ניתנה רק לאדם.

כאשר האדם לוקח את כח הבחירה ומשתמש בו לצרכו - הוא הגרוע ביותר 
מכל הנבראים כולם! לדוגמא: הוא לקח בהמה שלא היתה בה בחירה, וע"י 
]או גרוע מכך - באופן אסור[, הוא הוריד  שאכל מבשרה שלא לשם שמים 

אותה לבחינה שפלה, והרי שקלקל את הבהמה איתו.

לפני שהוא אכל את אותה בהמה, אולי היא לא יכלה עדיין להתעלות בכוחות 
בא  בוחר.  בלתי  נשארת במצב  היתה  היא  יורדת.  היתה  לא  גם  עצמה, אבל 
האדם ואכל אותה לשם תאוה, או רח"ל אכל איבר מן החי, איסורים גמורים - 

הרי שהוריד את הבהמה למצב שיש בה הבחנה של רע בפועל.



רכג פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

נמצא, שכאשר משתמש האדם בחפצי העולם הזה רק להיות לו לסיוע לעבודת 
בוראו, היינו לצורך נשמתו - הרי שהוא מעלה את כל חפצי הגשמיות לנשמתו. 
אבל כאשר, להבדיל, רח"ל הוא משתמש בהם לצרכי גופו - בזה הוריד את כל 

העולם למדרגת גופו, והרי שהעולם התקלקל עמו.

הן  קיימות  והצורה של האדם  הדמות  הנשמה.  על  נאמר  בעיקרון  ֵשם אדם 
והרי לעיל ביארנו שהעולם הוא מראה לאדם. אם האדם  בגוף.  והן  בנשמה 
נמצא במדרגת נשמה - רואים במראה הזו נשמה. אבל אם האדם משתמש עם 
העולם לצרכי גופו - הרי שכל העולם הוא מראה לגופו, ואז הוא מוריד את כל 

העולם לתפיסה חומרית בלבד.

בחיצוניות של הדברים מונח כאן ענין נוסף, וכבר השתמשו בזה רבות בספרי 
מוסר, שכאשר אדם יודע שכל פעולה שלו משפיעה על כל העולם, הוא מקבל 

כובד אחריות על מעשיו.

אבל בעומק, בעצם האדם נברא כצלמנו כדמותנו, בדמות כביכול של מעלה, 
וא"כ העולם צריך להיות מראה לדמות והצלם האלוקי העליון. לא מראה לגוף 
אלא  החיובי,  החלק  שהיא  לנשמה  ומראה  דמות  רק  לא  וגם  שלילי,  שהוא 

לשורש העליון ביותר שהוא האור האלוקי.

השלם  האדם  משמשי  בהיותם  כולם  לבריות  הוא  גדול  עילוי  הנה  כי 
המקודש בקדושתו יתברך.

מהו אותו "עילוי גדול" שיש לבריות?

כידוע, ארבע מדרגות הן בבריאה: דומם, צומח, חי, מדבר. כאשר הם משמשים 
את האדם, הם מתעלים למדרגת אדם. כדי להגיע למדרגה זו, לדומם חסרות 

שלש מדרגות, לצומח - שתי מדרגות, ולחי - מדרגה אחת. 

אם כן, העילוי הגדול הוא לכל אחד כפי ערכו. דומם שמשמש את האדם עולה 
שלש מדרגות, צומח - שתי מדרגות, וחי - מדרגה אחת.

על כל פנים, הבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם הם מתעלים על ידי 
כך, והם נבראו בצורה כזו שתהיה להם עליה ע"י שישמשו את האדם.



בלבבי משכן אבנהרכד

בצורת  היא  כולה  הבריאה  כל  בעצם  בזוה"ק,  שמבואר  כמו  יותר,  בעומק 
אדם. ישנו אדם אחד הנקרא אדם קדמון, שהוא בעצם כל הצורה של הבריאה 

כולה.

לפי זה, עומק העבודה אינו כפשוטו להעלות את הדומם הצומח והחי למדרגת 
מדבר, למדרגת אדם - אלא לגלות את הצורה הפנימית שבהם, שהיא בעצם 

צורת אדם.

ישנו כאן עומק גדול מאד בעבודה.

בפשטות הגדרת הדברים, שכאשר אדם אוכל מאכל, הוא מעלה אותו מצומח 
או מחי למדרגת אדם. אבל בעומק, גם בדומם בצומח ובחי קיימת צורת אדם, 
אלא שזהו אדם נעלם, זוהי צורה פנימית נעלמת, ועבודת האדם היא להוציא 

את צורת האדם שבכל אלו מן הכח אל הפועל.

כידוע, האדם נקרא מלשון אדמה, וביאר המהר"ל שעבודת האדם להוציא את 
כוחותיו מהכח אל הפועל, ובעומק - עבודת האדם לגלות את צורת האדם 

שנמצאת בכח בכל הברואים, ולהוציאה אל הפועל.

לפי זה יוצא חידוש גדול. 

על פי ההבנה הפשוטה, שהעילוי הגדול לבריות בהיותן משמשי האדם השלם 
עניינו עליית מדרגות, הרי שעד עכשיו הוא היה דומם, וכשהוא משמש את 
האדם הוא עולה למדרגת מדבר - אם כן, גם דומם שמשמש לצומח יהיה לו 
עילוי. אולי לא אותו עילוי גדול, כי הוא עלה רק מדומם לצומח, אבל יש כאן 
עילוי. כמו כן, צומח המשמש את החי, בהמה שאוכלת עשבים - זהו גם עילוי. 

וזה אמת. 

אבל בעומק, כיון שההגדרה היא שהאדם בעבודתו בא לגלות את צורת האדם 
ולא  הצומח,  את  משמש  שהדומם  בשעה  מתגלה  לא  זה   - הברואים  שבכל 
בשעה שהדומם והצומח משמשים את החי, אלא זה מתגלה רק בשעה שהדומם 

הצומח והחי משמשים את האדם, שאז הם מתגלים כחלק מצורתו.

אם כן בעומק, להעלות דבר אין ההגדרה רק לגלות שהוא משמש אותו, אלא 
לגלות שהוא חלק ממנו ממש, חלק מצורת האדם. 



רכה פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

כי  ע"א(,  יב  )סוטה  מגופן"  יותר  עליהן  חביב  ממונם  "צדיקים  חז"ל:  אמרו  לכן 
זה חלק מהם! לא חלילה מפני תאוות הממון, אלא שכמו שיש לאדם ידים 
ורגלים - על אותו משקל יש לו ממון. האם את הידים והרגלים אדם מעריך 
משום שהם שוים כסף, שאם מישהו יזיק אותו ויהיה דין "יד תחת יד" ישלמו 
לו עליהם בממון? הוא מעריך את היד כיד! וכך בתפיסה הפנימית, אדם מעריך 

את הממון כי הוא חלק מצורת האדם שבו.

אם כן, השימוש שאדם משתמש בדברים הוא בעצם חלק מצורת האדם שבו. 
ממילא, כאשר הוא  נכנס לחנות, ומתוך כמה סוגי כסאות הוא בוחר לקנות 
אחד מהם - עליו להאמין באמונה שלימה שמן השמים כיוונו אותו שיקנה 
הוא,  שבה  העומק  אבל  ברורה.  בסיסית,  אמונה  זו  הזה.  הכסא  את  דווקא 
מצורת  חלק  שהוא  מה  את  קנה  הוא  לו!  מה ששייך  את  קנה  הוא  שבעצם 

האדם שבו.

משל למה הדבר דומה, אדם שנושא אשה, הוא צריך להאמין שהזיווג הוא שלו, 
כמו שנאמר "ומה' אשה משכלת" )משלי יט, יד(. אבל בעומק, הרי "זכר ונקבה 
בראם", ורק לאחר מכן נעשו לפלגא דגופא, וא"כ כאשר מצא אדם את זיווגו, 

בעצם הוא מצא את עצמו.

נמצא אפוא, שהשימוש שאדם משתמש בדברים, ההסתכלות החיצונית היא 
שהוא משתמש לצרכו, להעלות את הדברים, וזה נכון. אבל ההסתכלות היותר 

עמוקה היא, שבעצם הוא משתמש בעצמו. 

רק  שמאל  יד  את  משמשת  ימין  שיד  העובדה  את  להגדיר  שייך  שלא  כמו 
כאמונה שיד ימין משמשת את יד שמאל, אלא שאני כחלק מעצמי משמש את 
עצמי - כך כאשר יש לאדם אשה שמשמשת אותו, בית, ממונות, וכל שאר 
השימושים שישנם בעולם - בעומק זה האדם שמשמש את עצמו, אלו הם 

חלקיו שלו.

זוהי התפיסה של העילוי הגדול ביותר שישנו בעולם. כאשר אדם תופס את 
הדבר כדומם המשמש אותו, הרי שאיננו תופס אותו כחלק ממנו, ואז לא העלה 
אותו לגמרי למדרגת אדם, רק למדרגת תשמישי אדם, והרי בהלכה מצינו הבדל 
מהותי בין תשמישי קדושה לחפצי קדושה ממש. משא"כ אם הוא מסתכל על 

הדבר בתפיסה שהוא חלק ממנו ממש, הרי שזה התעלה עילוי שונה לגמרי.



בלבבי משכן אבנהרכו

ואימתי יש למשמשי האדם עילוי גדול? כאשר האדם מקודש בקדושתו יתברך. 
כמו שאמרו חז"ל )פסחים מט ע"ב(, שלעם הארץ אסור לאכול בשר. מדוע? משום 

שלא רק שהוא לא מעלה אותו, אלא הוא מוריד אותו.

הרי יש דומם, צומח, חי ומדבר, וידועים דברי הגר"ח מבריסק זצ"ל, שבשעה 
הוא  אלא  דומם,  להיות  הופך  לא  הוא  שבו,  החיות  את  מהצומח  שנוטלים 
נובל. הוא נעשה יותר גרוע מדומם. בשעה שלאבן אין חיות - היא קיימת, 
לעומת זאת בשעה שנטלנו מהצומח את החיּות, כגון שגזמנו אותו מהקרקע, 

או הוצאנו את הפרחים מהמים - הוא הופך להיות יותר גרוע מדומם.

בעל חי, ברגע שהוצאנו ממנו את מקור חיותו, הוא נעשה יותר גרוע מהצומח, 
ריח  עושה  אינו  לפחות  נובל,  כשהוא  כלל  בדרך  צומח  מסרחת.  נבלה  הוא 
רע, אך לא כן הבעל-חי, בשעה שנטלנו ממנו את החיות הוא נעשה פחּות 

מצומח.

בבחינת  חיות,  באדם  שאין  בשעה  דרך,  אותה  שעל  ואומר,  הגר"ח  ממשיך 
"רשעים בחייהם קרויים מתים" - הוא יותר גרוע מבעל חי, יותר גרוע מצומח 

ויותר גרוע מהדומם!

אם כן, אותו עם הארץ שהוא ח"ו בבחינת רשע המנותק לגמרי, הוא יותר גרוע 
מהדומם, ואם כן כאשר הוא יאכל בעל חי, יוריד אותו למטה ממדרגת הדומם. 

לכן עם הארץ אסור לאכול בשר.

משא"כ האדם הקדוש בקדושתו יתברך, הרי הוא במדרגת אדם, "אתם קרויים 
אדם ואין אומות העולם קרויים אדם" )יבמות סא ע"ב( - ממילא כל דבר המשמשו 

מתעלה לקדושתו, ובעומק יותר - הוא חלק ממש מצורת אדם שבו.

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )חגיגה יב ע"א(  ְוהּוא ְּכֵעין ַמה ּׁשֶ
ְּבִעְנַין ָהאֹור ֶׁשְּגָנזֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלַּצִּדיִקים, ֶזה ְלׁשֹוָנם, 
'ְוֵכיָון ֶׁשָרָאה אֹור ֶׁשְּגָנזֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַלַּצִּדיִקים ָׂשַמח, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )משלי יג, ט(: 'אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח'.

ולא  לצדיקים  רק  משמש  שהוא  שמחתו?  היתה  מה  ועל  שמח.  היה  האור 
לרשעים.



רכז פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

מדוע? 

כי כאשר יש לרשע אור, הוא יעשה איתו את מעשיו הרעים, כגון לגנוב, או 
דברים שליליים אחרים שלא יכל לעשותם בשעה שהיה חושך. אם כן, האור 
משמש אצלו לירידה, לא לעילוי, ונמצא שע"י השתמשותו באור, הוא מוריד 
אותו להיות יותר גרוע אף מהדומם, כי הדומם מצד עצמו אינו יכול לחטוא, 
אבל אם האדם לוקח דומם, צומח או חי וחוטא איתם; הוא אוכל איבר מן 
החי, אוכל ערלה, גונב - א"כ לא רק שהוא לא מעלה אותם, אלא מוריד אותם 

לשפל שלא היו בו קודם.

לכן, כשראה האור שגנזו הקב"ה רק לצדיקים - הוא שמח. ראשית, על כך שלא 
ירד ממדרגתו, ושנית, שיזכה להתעלות למדרגת הצדיקים.

והיכן גנזו הקב"ה לאור? בתורה הקדושה. 

מדוע דוקא שם? 

כי התורה כוללת את הכל, ממילא שם הוא מקומו האמיתי של אותו אור. לא 
כאדם שקונה כספת ומטמין את הכסף בתוך הכספת, שבעצם אין קשר בין 
ולכן הוא מטמין את הכסף  הכספת לכסף, אלא שמחפש הוא מקום שמור, 

בכספת.

כשהקב"ה גנז את האור בתוך התורה הק', היה זה מחמת שזהו המקום שלו 
בעצם! האור הזה הוא האור שרואים בו מסוף העולם ועד סופו, כלומר רואים 
את כל מציאות הבריאה בכללותה, ומכח מה נבראה כל הבריאה בכללותה? 

"איסתכל באורייתא וברא עלמא", א"כ שרשו של האור הזה הוא באורייתא.

והנה לשון חז"ל היא, ש"גנזו הקב"ה ]-לאור[ לעתיד לבא". מדוע? ומה קורה 
היום?

הכוונה היא, שלעתיד לבא שהתורה תהיה בגילוי - האור יאיר לכולם, אבל 
כיום מי שרוצה לקבל את אותו אור, צריך להכניס את עצמו לעמקי התורה 
יוצא החוצה, אלא שכאשר האדם מכניס את עצמו  אינו  הק'. כלומר, האור 

לתוך התורה הק' - שם הוא מגלה את אותו אור שגנזו הקב"ה לצדיקים.



בלבבי משכן אבנהרכח

מהו אותו אור?

ידועים דברי הגמרא: "אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון - אדם צופה 
בו מסוף העולם ועד סופו" )חגיגה יב ע"א(.

שטחיות הלשון "צופה מסוף העולם ועד סופו" היא, שאדם נמצא באסיה, ויכול 
המילים  הן  אלו  באוסטרליה.  ואפילו  באמריקה  באפריקה,  קורה  מה  לראות 
החיצוניות. ]אגב, ידוע שלרבי מאפטא ה'אוהב ישראל' היתה ראיה רחבה. פעם 
אחת הוא ראה איך גוי קם על אביו ורוצח אותו, ומאז ביקש מהקב"ה שיטול 
ממנו את כח הראיה, כי כבר איננו מסוגל לסבול את אותן מראות שלא רצה 

לראות[.

אם כן, חיצוניות הראיה מסוף העולם ועד סופו, היא היכולת לראות כל מה 
בא  הוא  ילד,  אבד  לאדם  הארץ.  כדור  כל  פני  על  הגשמי,  בעולמנו  שנעשה 
ליהודי בעל כח ראיה שכזה ושואל היכן הוא נמצא, והלה מודיעו: לך למקום 

פלוני, שם הוא נמצא.

אך בראיה היותר פנימית, מהו "סוף העולם" ומהו "סופו"?

עלינו לדעת כי ישנם גם עולמות עליונים, כמו שאומרים חז"ל "דע מה למעלה 
ממך" )אבות ב, א(, וביארו הנפש החיים ועוד: "דע מה למעלה - ממך", תראה 

מה פעולתך פועלת למעלה.

יכול  אדם  כולם.  העולמות  לכל  הגדרה  זו  סופו"  ועד  העולם  ש"מסוף  הרי, 
לראות את המציאות של פעולתו מסוף העולם ועד סופו, לראות איך הפעולה 

שלו למטה משפיעה למעלה.

כשהאור מאיר, הוא מאיר לכל אחד בכלי שהוא משתמש איתו: הרשע רואה 
מסוף  לראות  בכוחו  היה  אם  ממילא,  בגוף.  תפוס  הוא  כי  העשיה,  את  רק 
העולם ועד סופו, כשיראה שפלוני הטמין מטמון באיזה שהוא מקום באדמה 
- הוא יקח לעצמו את המטמון... לעומת זאת הצדיק שחי עם הנשמה, רואה 

מה קורה למעלה. 

משל למה הדבר דומה, כאשר כלי צבוע בצבע אדום, המים המוכנסים לתוכו 
נראים אדומים. ואם הכלי בצבע ירוק, המים שבתוכו נראים ירוקים.

קיים בעולם כח של ראיה מסוף העולם ועד סופו, השאלה היא איזה עולם! 



רכט פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

זה שחי עם הגוף, רואה את הגופניות מסוף העולם ועד סופו, ואז אין צניעות, 
אין חיי פרט, הכל נעלם. אבל זה שחי עם נשמה וגוף, הרי הוא רואה מסוף 
העולם ועד סופו את הקשר של הנשמה והגוף, הוא רואה את קשרי הפעולות 
של "דע מה למעלה - ממך!"; איך פעולת הגוף כאן בעולם העשיה משפיעה 
על השורשים העליונים, וראיה זו מביאה אותו ליראת שמים עליונה ולתיקון 

נפשו.

ראיה  לראות  עניינה   - סופו  ועד  העולם  מסוף  האדם  ראיית  יותר,  בעומק 
מחשבתית את כל הבריאה כאחד. 

כיון שראה האור שגנזו הקב"ה לצדיקים - שמח. מי הם אותם צדיקים? מי 
יכול להשתמש באור שנגנז?

צדיק הוא אותו אדם שתפיסת חייו היא "איסתכל באורייתא וברא עלמא". 
הוא לא מסתכל על הבריאה בלבד מה יש בה, אלא רואה את הבריאה בשרשה. 
כל התורה כולה היא שמותיו ית', וכל הבריאה כולה, כל דבר שנברא, שרשו 
בשם מסויים שעל ידו נברא, וא"כ זולת אורייתא הוא לא רואה בעולם כלום.

מה הכוונה? וכי אינו רואה שולחן, אינו רואה כסא, הרי הוא רואה? נכון, אבל 
הוא רואה את האור האלוקי שמאיר ומקיים אותו. מכוחו הוא נברא ומכוחו 

הוא מתקיים. זהו הצדיק שאצלו נגלה האור.

כמו שהזכרנו את לשון חז"ל בשלימות ]לא כפי שהובאה כאן ברמח"ל[: "ראה 
אור שגנזו הקב"ה לצדיקים לעתיד לבא". גם עתה יש לנו אורות, אבל האורות 
הללו הם חלקיים; צדיק אחד יודע מה יהיה מחר, וצדיק אחר יודע עוד כל מיני 

ידיעות שיהיו, אבל לא זהו האור המאיר מסוף העולם ועד סופו. 

האור הזה הוא האור של לעתיד לבא, וזהו האור הנגלה לצדיק השלם. כיון 
יתכן  לא   - חלקי  צדיק  הוא  אם  שלם.  אור  לו  מתגלה  שלם,  צדיק  שהוא 

שיתגלה לו האור השלם. לפי ערך צדקותו - כך ערך גילוי האור.

צדיק חלקי שמשתמש באור השלם, ודאי שאין זה עילוי גדול לאור, כי הוא 
לא מעלה אותו, ואדרבה, מוריד אותו ממדרגתו. האור שמח כשמשתמש בו 
צדיק המסוגל לראות מסוף העולם ועד סופו, כי הוא מעלה את האור למקומו 

האמיתי.



בלבבי משכן אבנהרל

ּוְבִעְנַין ַאְבֵני ַהָּמקֹום ֶׁשָּלַקח ַיֲעקֹב ְוָׂשם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ָאְמרּו 
)חולין צא, ב(: 'ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק, ְמַלֵּמד ְׁשִּנְתַקְּבצּו ֻּכָּלן ְלָמקֹום 

ֶאָחד, ְוָהְיָתה ָּכל ַאַחת אֹוֶמֶרת ָעַלי ַיִּניַח ַצִּדיק רֹאׁשֹו'.ִ 

יש כאן כמה וכמה נקודות.

גופו  לכל  סביב  הניח  חלקם  את  באבנים:  שימושים  שני  ליעקב  היו  בעצם, 
כשמירה כוללת, ואת חלקם הניח סביב למראשותיו. 

לענייננו: צדיק המשתמש בדברים גשמיים, יכול להשתמש בהם לצרכים שונים: 
נעלים לרגליו, כיפה לראשו וכו'. האם יש הבדל באיזה איבר הוא משתמש? 
כשאמרנו לעיל ש"עילוי גדול הוא לבריות בהיותם משמשי האדם השלם" - 

האם זו מקשה אחת, או שגם בזה קיימות מדרגות?

כשם שמדרגת הראש היא למעלה ממדרגת הרגלים - כך המשמשים, אם הם 
משמשים את הרגלים זהו סוג אחד של עילוי, ואם הם משמשים את הראש 

זהו סוג שני של עילוי.

"כל אחת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו", כל אבן רצתה להגיע לעילוי גדול 
ע"י שתשמש את ראש הצדיק. שכן, הנאמר בפסוק "סולם מוצב ארצה וראשו 
עצמו  שיעקב  הכוונה  בחז"ל  אחד  פשט  לפי  יב(,  כח,  )בראשית  השמימה"  מגיע 
היה בבחינת סולם המוצב על הארץ וראשו בשמים, וכל אחת מהאבנים היתה 
אומרת "עלי יניח צדיק את ראשו", כלומר, היא לא רצתה רק לשמשו כמקיף 
כולל השומר על כל הגוף, היא רצתה לשמש את הראש עצמו, שהראש הוא 

עיקר צורת האדם.

והנה, לשון חז"ל הוא: "מלמד שנתקבצו כולן למקום אחד". ויש להתבונן מה 
הכוונה "למקום אחד", הרי בדיוק על אותו מקום הם לא יכלו לעמוד. מהו, 

אפוא, אותו מקום אחד, היכן הוא נמצא?

זה  שכל  ודאי  אך  ליעקב,  סביב  הסתובבו  הדברים שהם  כוונת  פשטות  אכן, 
לשון משל. הם לא זזו ממקומם בהתחלה, והם גם לא דיברו. מונחת משמעות 

פנימית בדברים. יש שיקראו לזה המלאך של האבן, או כל לשון אחרת.



רלא פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

היא  תכליתם  שכל  לגילוי  הכוונה   - אחד"  למקום  כולן  "שנתקבצו  כן,  אם 
להעלות ולהתעלות לצורת אדם. וכיון שכולם גילו תכלית אחת, לכך זה נקרא 
"נתקבצו כולן למקום אחד". ואיך הם התעלו? ע"י האדם השלם, יעקב אבינו, 

שצורתו כעין צורת אדם הראשון, כדברי הגמ' )בבא בתרא פג ע"א(.

משלו של הרמח"ל כאן הוא עמוק מאד. חז"ל אומרים שבמרכבה ישנם פני 
האדם  צורת  הוא  ומי  אדם.  צורת  ויש  נשר  יש  לשמאל,  שור  לימין,  אריה 
שבמרכבה? אומרים חז"ל: "דמות תם ]-יעקב אבינו[ חקוקה בכסא" )איכה רבה 

ב, ב(.

לעיל הזכרנו ש"עילוי גדול הוא לבריות בהיותם משמשי האדם השלם" אין 
הגדרת הדבר סתם לשמש את האדם, אלא להיות חלק מהצורת אדם שבו. 
אלו הן, אפוא, שתי הדוגמאות שהביא כאן הרמח"ל: או צדיקים לעתיד לבא, 
או הצדיק בעולם הזה. לכן דווקא יעקב מוזכר כאן, כי הוא הצורת אדם כאן 

בבריאה, הוא הדמות תם החקוקה בכסא.

ְּבִמְדַרׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֶהִעירּונּו  ַהֶּזה  ָהִעָּקר  ַעל  ְוִהֵּנה 
ֹקֶהֶלת, ֶׁשָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )קהלת רבה ז(: 'ְרֵאה ֶאת ַמֲעֵׂשה 
ָהֱאֹלִקים ִּכי ִמי יּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ֲאֶׁשר ִעְּותֹו' - 'ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ָּכל 
ִאיָלֵני ַגן ֵעֶדן ְוָאַמר לֹו: ְרֵאה ַמֲעַׂשי ַּכָּמה ָנִאים ּוְמֻׁשָּבִחים ֵהן, 
ָּבָראִתי - ִּבְׁשִביְלָך ָּבָראִתי, ֵּתן ַּדְעְּתָך ֶׁשֹּלא ְתַקְלֵקל  ְוָכל ַמה ּׁשֶ

ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי'.

לכאורה מה שהביא כאן הרמח"ל את דברי חז"ל בקהלת רבה, הוא כדי להראות 
שמציאות כל הבריאה כולה היא לשמש את האדם. הקב"ה מחזיר אותו על כל 
אילני גן עדן ואומר לו: "כל מה שבראתי - בשבילך בראתי", הרי שהכל נחשב 

לצרכו.

אבל בעומק, מבואר כאן בדברי הרמח"ל ענין אחר לגמרי. "בשבילך בראתי" 
כלומר, בכדי שהם יתעלו למדרגה שלך! 
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ידועים דברי הירושלמי, שעתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא 
נהנה ממנו, וה'עולם' רגילים לפרש את הדברים כפשוטם, שאדם צריך לאכול 
כדי להנות מהעולם הזה. ובאמת יש כאלו שמצאו כאן סמך לתאות האכילה 

שלהם... 

ודאי שלא זו כוונת הירושלמי, אלא שאם ראו עיניו מאכל כל שהוא, זה סימן 
]אם הוא במדרגה זו, ואם לאו - הוא רק יקלקל[ שעליו להעלות אותו ע"י 
אכילתו, ואם לא עשה כן - עתיד הוא ליתן את הדין, שלא העלהו למדרגת 

אדם.

וכך כנראה גם למד הרמח"ל את דברי המדרש, באופן שונה לחלוטין מהפשטות. 
"כל מה שבראתי בשבילך בראתי" לא כפשוטו בשביל שתהנה, אלא "בשבילך 

בראתי" - לצורך עבודתך, שתעלה את הדבר.

כאן מתעוררת שאלה פשוטה.  תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. 
נכון, אל לו לאדם לקלקל את עולמו של הקב"ה. ברור, יש לשמור שלא להרוס. 
אבל מאידך, לכאורה היה צריך גם לומר לו: תן דעתך שתבנה את עולמי, שהרי 

תלמידי חכמים עוסקים בבניינו של עולם?

תשובה לדבר: הרי מדובר כאן על אדם הראשון קודם החטא, ואז לא היה צורך 
להעלות את הברואים למדרגת אדם, כי הבריאה כולה היתה בצורת אדם. הדבר 
היחיד שהיה צריך האדם לעשות הוא לא להרוס! שלא לגרום לכך שהדומם לא 

ֵיראה אדם, שהצומח לא ֵיראה אדם ושהחי לא ֵיראה אדם.

נראה  לא  הצומח  אדם,  נראה  לא  הדומם  הראשון, מעתה  אדם  כאשר חטא 
אדם והחי לא נראה אדם, ועבודת כל אדם היא להעלות את הכל חזרה לצורת 

אדם.

אבל בעומק, קודם חטא אדם הראשון - הוא לא היה צריך להעלות אותם, כי  
אצלו הכל נגלה בצורה של אדם, אלא שע"י שקלקל, הוא איבד בזה את הצלם 
הצלם  ממנו  מסתלק  חוטא  שאדם  שבשעה  ז"ל,  מהאר"י  שידוע  כמו  אנוש. 
אנוש, צורת האדם שבו מסתלקת, ואז הסתלקה גם מהחי צורת אדם, וכך גם 

מהצומח ומהדומם.

אם כן, מעתה העבודה כפולה: אדם צריך להחזיר לעצמו צורת אדם פנימית, 
וגם להחזיר צורת אדם לדומם, לצומח ולחי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב 

את עולמי הלאה, אבל תן דעתך גם לבנותו! 
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והנה, כאמור לעיל, כל מה שברא הקב"ה בעולם, נועד כדי לשמש את האדם 
השלם המקודש בקדושתו יתברך, כמו שנאמר: "ורדו בדגת הים ובעוף השמים" 
)בראשית א, כח(. מותר לאדם להשתמש בבעלי חיים ולאכול אותם. ולא חיות 

ובהמות בלבד, אלא משתמשים אנו בהרבה דברים בבריאה.

אנו  שנהנים  מחמת  האם  משתמשים,  הננו  מה  לשם  להתבונן:  עלינו 
מההשתמשות בהם, או שמא אין השימוש לצרכנו כי אם בכדי להעלותם?

לאדם יש בהמה והיא חורשת בשדהו. מה הוא תופס, מי עובד את מי? ודאי: 
הבהמה עובדת אותי. כשהוא רוכב על סוס, מי עובד את מי? הסוס עובד אותי, 
אני רוכב עליו. אבל בעומק, האדם הוא זה שעובד את הסוס או את הבהמה; 

הוא עובד להעלותם!

לאדם יש ב"ה ילדים. ישנן שתי תפיסות איך להביט על כך: האחד גורס שככל 
שיוולדו לו יותר ילדים יהיו לו יותר משרתים. כולם יהיו עושי דברו. תמיד הוא 

מסתמך על רצונו לַזּכֹות אותם במצות כיבוד אב ואם... 

לעומת זאת החכם יותר, מבין שככל שיהיו לו יותר ילדים, תהיה לו עבודה 
מרובה יותר. עבודה חיצונית לגדלם, ועבודה פנימית של "אשר יצוה את בניו 

ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" )בראשית יח, יט(.

יתבונן אדם בעצמו, איך הוא מסתכל על הנמצאים סביבו? האם המבט שלו 
]בית,  לנו דומם  נתן  שהוא משמש אותם, או שהם משמשים אותו? הקב"ה 
שנמצא  שמה  מבינים  אנו  האם  חי.  לנו  ונתן  צומח  לנו  נתן  וכו'[,  רהיטים 
בסביבתנו בדומם בצומח ובחי הוא לצרכנו, או שזהו סוג של עבדות שניתנה 
לנו? כל מה שניתן לנו הוא בעצם בכדי שנעלה אותו ונגלה את צורת האדם 

שבו. לא בכדי שהדבר ישמש אותנו.

בחז"ל כתוב, שלעתיד לבא יהיה לכל אדם מישראל ריבוי של עבדים מאומות 
העולם. והנה ישנם אנשים הרואים בזה נחת. יהיו לו הרבה משרתים, הוא יהיה 
מלך... אבל בעומק לא זו הכוונה, אלא זהו סוג של עליה, עליו לדאוג להעלות 

אותם.

אם כן, כשלמדנו בתחילת הדברים שהאדם נמצא בשיקול גדול, הכוונה היא: 
לאדם ניתנו צרכי העולם הזה ]מי ברווח ומי בצמצום, אבל אין אחד שלא ניתנו 
לו צרכי העולם[, והשאלה היא: איך הוא משתמש, ולשם מה הוא משתמש 
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הדבר  את  להעלות  כדי  או  להנאתו,  לצרכו,  בהם  משתמש  הוא  האם  בהם. 
שמשתמש בו.

"וקראת לשבת עונג". אדם אוכל ונהנה ממאכלי השבת. לשם מה הוא מתענג, 
האם בכדי להעלות את העונג שנמצא במאכל לקדושת השבת, או לשם תענוגו 

האישי? 

הנמצאים  התענוגות  את  תעלה   - עונג"  לשבת  "וקראת  הציווי:  בא  זה  על 
ואז  בו בשבת,  באופן שתשתמש  בחומר  עונג  קיים  לקדושת השבת.  בחומר 

תעלה את העונג לקדושת השבת.

ְּכָללֹו ֶׁשל ָּדָבר, ָהָאָדם ֹלא ִנְבָרא ַּבֲעבּור ַמָּצבֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, 
ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשַּמָּצבֹו  ֶאָּלא  ַהָּבא.  ָּבעֹוָלם  ַמָּצבֹו  ַּבֲעבּור  ֶאָּלא 

הּוא ֶאְמָצִעי ְלַמָּצבֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ֶׁשהּוא ַּתְכִליתֹו. 

יש מקום שהוא התכלית - העולם הבא, ויש מקום שהוא האמצעי - העולם 
בעולם  מצבו  בעבור  אלא  הזה,  בעולם  מצבו  בעבור  נברא  לא  והאדם  הזה. 

הבא.

מהו מצבו בעולם הזה ומהו מצבו בעולם הבא? 

כיום, בעולם הזה, נמצאים אנו במצב של שיקול גדול, האם להימשך אחרי 
החומר או להימשך אחרי הנשמה. 

תינוק שזה עתה נולד, באופן טבעי נמשך אחרי הגוף, וככל שהוא גדל, לאט 
לאט מתחילה להתגלות אצלו הנשמה, ומתחיל להימשך אחריה, כל אחד כפי 
ערכו. אבל גם אז, אצל רוב בני אדם, כמעט כולם, המשיכה אחרי הגוף הרבה 

יותר חזקה מאשר המשיכה אחרי הנשמה.

בדיוק הפוך: באופן טבעי המשיכה העיקרית תהיה  יהיה  לעתיד לבא המצב 
לנשמה, אלא שתהיה משיכה מאוזנת לנקודת הגוף.

אם כן, "מצבו בעולם הזה" - הכוונה משיכה לגוף יותר מאשר לנשמה, ו"מצבו 
בעולם הבא" - זוהי משיכה עיקרית לנשמה. 
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חז"ל הקדושים, בעת שהיו נפרדים זה מזה, היו מברכים אחד את השני: "עולמך 
תראה בחייך" )ברכות יז ע"א(. איזה אדם רואה את עולמו בחייו? אדם שהמשיכה 
שלו לנשמה חזקה יותר מהמשיכה לגוף. אצלו, מלחמת היצר הוחלשה, או כמו 
אברהם יצחק ויעקב שהיא לגמרי לא היתה כבר, מחמת שמשיכתם לנשמה 

היתה טבעית לגמרי ללא מלחמה.

אדם יכול לפעול פעולה. יש לו נסיון האם להגביר את הנשמה או להגביר את 
הגוף, והוא בוחר להגביר את הנשמה. זו איננה משיכה טבעית לנשמה. זוהי 
פעולה הבאה מכח הבחירה בישוב הדעת, הוא מקיים את ציווי התורה "ובחרת 
בחיים" ומעדיף את חיי הנשמה על פני חיי הגוף, אבל המשיכה הטבעית שלו 

לא היתה לנשמה.

משל למה הדבר דומה, אדם שנותנים לו שתי קערות, באחת יש דינרי זהב 
ובשניה גחלי אש. באופן טבעי הוא מושיט ידו אל הדינרים ולא אל האש. האם 
לזאת יקרא בחירה?! זוהי טבעיות! אדם באופן טבעי בורח מהאש ורודף אחרי 

הממון. אם כן זו איננה הגדרה של בחירה, אלא הגדרה של טבעיות.

בחירה הגדרתה, אותו מקום שהרצונות של האדם מתנגשים זה עם זה, ושם 
עליו לבחור באחד משני הרצונות הסותרים. 

לעתיד לבא, באופן טבעי האדם יהיה נמשך לחיי הנשמה, וזה בהתאם למצבו 
האמיתי של האדם, ככל שהוא נמשך כיום יותר לנשמה - כך תהיה מדרגתו 

לעתיד לבא. 

על הזמן של לעתיד לבא נאמר: "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" )זכריה יג, 
ב(, לא יהיו יותר חטאים, "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם" )תהלים קד, 
לה(. מפני מה באמת לעתיד לבא שוב לא תהיה משיכה לחטא? יהיו שיאמרו: כי 

הקב"ה ישחט את מלאך המוות. ודאי שזה נכון, אבל מה העומק בזה?

כל זמן שיש לאדם נשמה וגוף, ובאפשרותו להימשך אחרי הגוף יותר מאשר 
אחרי הנשמה - יכול הוא לחטוא. אבל אם משיכת האדם היא יותר לנשמה 
מאשר לגוף - הרי שאינו יכול להימשך לגוף בו בזמן שהדבר מפריע לנשמה, 

שהרי אם הוא נמשך לנשמה, ממילא אין חטא.

במילים עמוקות: הסיבה שאין חטא כשהמשיכה לנשמה יותר חזקה מהגוף, כי 
הנשמה שולטת ולא הגוף.
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אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא. איך הוא אמצעי? 
בפשטות "היום לעשותם מחר לקבל שכרם", תעבוד כאן בעולם הזה, ותקבל 

את השכר לעתיד לבא.

ודאי שזה אמת ויציב, אך מונח בזה עומק.

הקדמנו שהעולם הבא עניינו הימשכות אחרי הנשמה יותר מאחרי הגוף, והעולם 
הזה עניינו הימשכות אחרי הגוף ]כמו אחרי הנשמה, או[ יותר מהנשמה. אם כן 

איך העולם הזה משמש כאמצעי לעולם הבא?

על האדם להמעיט בכל יום, בכל עת ובכל רגע את ההימשכות אחרי הגוף, 
ולהגביר את ההימשכות אחרי הנשמה, ואז העולם הזה הוא אמצעי לתכלית 

- העולם הבא.

זו איננה הגדרה סתמית ש"היום לעשותם ומחר לקבל שכרם", שאדם עושה 
מצוות ויקבל עליהן שכר לעתיד לבא, אלא הוא עובד בתהליך של חיים. 

אדם נמצא בשלב מסוים בחיים. איך הוא בודק את עצמו באיזו מדרגה הוא 
אוחז? יש אדם שסופר כמה מצוות הוא עשה. זו איננה בדיקה נכונה כלל! לא 
שח"ו אין צורך לעשות מצוות, אבל לא זה מה שמראה על מדרגתו, כמו שחז"ל 
אומרים: "אפילו ריקנים שבהם מלאים מצוות כרימון" )ברכות נז ע"א(. והרי לפי 
זה, אם רשע יבדוק את עצמו וימצא שעשה מצוות כרימון - יוכל להחליט 

שהכל אצלו תקין ושלום עלייך נפשי...

איך הוא כן יבדוק את עצמו? 

כמו שכתב רבינו יונה בשערי תשובה )שער שני אות יח(: "נפש הרשע אשר כל 
תאותה לחפצי הגוף בחייו, ונפרדת תאותה מעבודת הבורא ונבדלת משרשיה, 
תרד במותו למטה לארץ אל מקום תאותה". כלומר, אדם שההימשכות שלו 

אחרי הגוף חזקה יותר מהימשכותו אחר הנשמה, הוא בכלל רשע!

זהו עומק דברי חז"ל )ברכות סא ע"ב(: "צדיקים - יצר טוב שופטן, רשעים - יצר 
רע שופטן, בינוניים - זה וזה שופטן". "יצר הטוב שופטן" הכוונה שהנשמה 
חזקה יותר מהגוף, ו"יצר הרע שופטן" הכוונה שהגוף יותר חזק מהנשמה. אצל 

הבינוניים - שני החלקים שוים.



רלז פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

אם כן, אדם הרוצה לבדוק את עצמו היכן הוא אוחז, ודאי שתחילה עליו לבדוק 
אם הוא מקיים מצוות ואינו עובר עבירות. זוהי הבדיקה הראשונית. הבדיקה 

השניה - ְלַמה אני נמשך יותר בנפש, לנשמה או לגוף?

לאחר שבדק את עצמו והגיע למסקנה כמה הוא נמשך אחרי הנשמה וכמה 
אחרי הגוף, לאחר חודשיים עליו לערוך בדיקה נוספת. אם הוא נשאר באותה 
דרגת הימשכות אחרי הגוף ואחרי הנשמה, סימן שהוא לא השתנה. וזה הרי לא 

יתכן, כמו שאומר הגר"א: או עולים או יורדים.

מעט  התחזקה  הנשמה  אחרי  שלו  וההימשכות  שהשתנה,  לו  התברר  אם 
וההימשכות אחרי הגוף הלכה ונחלשה - הרי שהתעלה. אם לא - ח"ו להיפך. 

גם אם עלה, השאלה האם עלה בקצב הראוי או לא.

בן  "איזהו  בן עולם הבא:  כיצד לבדוק מיהו  ישנם אופנים  כי  לימדונו  חז"ל 
העולם הבא? ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק, וגריס באורייתא תדירא, 

ולא מחזיק טיבותא לנפשיה" )סנהדרין פח ע"ב(. מה מונח בכל הדברים הללו?

מי שהוא ענוותן ושפל ברך, הרי שביטל את ההימשכות אחרי הגוף ונגלתה 
אצלו הנשמה, וכשנגלית אצלו הנשמה שהיא  בטלה לבוראה - זהו סימן שהוא 

בן עולם הבא.

ובאמת, יכול להיות שאדם עשה הרבה מצוות, אבל הוא לא בן עולם הבא, כי 
עולם הבא הוא עולם שבו ההימשכות אחרי הנשמה חזקה יותר מהימשכות 

אחרי הגוף. 

נמצא לפי זה, שדברי חז"ל שהעולם הזה הוא אמצעי לתכלית, אין הגדרת הדבר 
שאדם מקיים מצוות, מניח תפילין, מברך ברכות וכו', ובזה זוכה לחיי העולם 
אי  אך  גיהנם,  לקבל  לא  אולי  אפשר  שדרכה  וחיצוניות  זוהי שטחיות  הבא. 

אפשר להגיע עמה לעולם הבא!

ההגדרה של אמצעי ותכלית היא: יש לאדם נשמה, יש לו גם גוף, הוא מחזק 
את ההימשכות אחרי הנשמה, וממעיט בהדרגה את ההימשכות אחרי הגוף, עד 

שיגיע למצב שהנשמה שולטת על הגוף, ואז הוא נעשה בן עולם הבא.



בלבבי משכן אבנהרלח

ֻּכָּלם  ַרִּבים  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַמֲאָמֵרי  ִּתְמָצא  ֵּכן  ַעל 
ַהֲהָכָנה,  ּוְזַמן  ִלְמקֹום  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ְמַדִּמים  ֶאָחד,  ְּבִסְגנֹון 

ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ִלְמקֹום ַהְּמנּוָחה ַוֲאִכיַלת ַהּמּוָכן ְּכָבר. 

מדוע העולם הזה אין בו מנוחה, והעולם הבא יש בו מנוחה? לפי השטחיות - 
אדם עבד קשה, מגיע לו לנוח, בתורת שכר, בבחינת מתנה. 

כמובן שזו שטחיות, וביאור עומק הדברים כך הוא: 

אם כשאדם חי כאן בעולם הזה, הימשכותו ורצונו לגוף ולנשמה שוה, או ח"ו 
הרצון לגוף חזק יותר מהנשמה - הרי שנתון הוא במלחמה. עליו להילחם עם 
רצונות הגוף בכדי להכיר את רצונות הנשמה ולהימשך אחריהם. באופן כזה, 
ודאי לא יתכן שתהיה לו מנוחה. אם יש לו מנוחה - זהו סימן שהגוף השתלט 

עליו. לכן העולם הזה הוא לא זמן של מנוחה. 

העולם הבא הוא מקום המנוחה! זו איננה הגדרה חיצונית של שכר, אלא שאם 
הנשמה שולטת על הגוף - הרי שאין מלחמה, ואם אין מלחמה יש מנוחה. בזמן 

מלחמה אי אפשר לנוח, ואם אדם נח בזמן מלחמה הוא לא יכול להתקיים.

על הזמן של לעתיד לבא אומר הנביא: "וגר זאב עם כבש" )ישעיהו יא, ו(. הנשמה 
 - המתים  תחיית  סוד  יהיה  זה  בשלום.  לחיות  יוכלו  האדם  שבתוך  והגוף 
לאדם  תהיה  ואז  הגוף,  על  שולטת  שהנשמה  באופן  לגוף  הנשמה  החזרת 

המנוחה האמיתית.

ָאְמרּו )אבות ב, טז(: 'ָהעֹוָלם ַהֶּזה דֹוֶמה ִלְפרֹוְזדֹור',  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ּוְכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלֵעיל, 'ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ְוֹלא ְלָמָחר ַלֲעׂשֹוָתם, 

ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם ּוָמָחר ְלַקֵּבל ְׂשָכָרם' )עירובין כב ע"א(. 

אם ההגדרה היא חיצונית, שכאן עובדים ושם מקבלים שכר, מתעוררת השאלה: 
מדוע באמת רק היום לעשותם ולא מחר לעשותם? אדם שלא הספיק, מדוע 

שלא יתנו לו זמן נוסף לעבוד?



רלט פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

אבל לפי מה שנתבאר, ההגדרה של "היום לעשותם" היא מצב בו הגוף שולט 
לא  פשוט  מהגוף,  יותר  חלשה  תהיה  שנשמתו  מי  לבא  לעתיד  הנשמה.  על 
יוכל להתקיים, לא יחזיק שם מעמד. כמו שאומרים חז"ל: "שית אלפי שנין 
הוי עלמא וחד חרוב" )סנהדרין צז ע"א(. מהו "חד חרוב"? הקב"ה משמיד את כח 
הגוף. מי שמזהה את עצמו עם כח הגוף - פשוט נעלם, כעין מה שאמרו חז"ל, 

שרשעים לעתיד לבא נעשים אפר תחת כפות רגלי הצדיקים.

משל למה הדבר דומה, היתה רעידת אדמה באיזו שהיא מדינה, כל מי שהיה 
שם מת. יבוא אדם ויאמר: לא יכלו לחכות לי חמש דקות?!... כולם מתים כאן, 

המקום הזה לא קיים יותר!

אם האדם חי עם תפיסה שהאני שלו הוא הגוף - ברגע שהכח הגופני נעלם 
מהמפה, הוא נעלם יחד איתו כי הוא לא קיים יותר. זו לא הגדרה של עונש, 
אלא שאדם שהתפיסה אצלו היא בגוף, לא יהיה לו שם קיום, ממילא הוא לא 

ירגיש עצמו כנמצא.

ידועים דברי הגמ' )נדרים ח ע"ב(: "אין גיהנם לעולם הבא, אלא הקב"ה מוציא 
חמה מנרתיקה, צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה". מהי הגדרת הדבר?

גן עדן ומהו  ידוע. מסופר שאחד הצדיקים ביקש שיראו לו מהו  ישנו משל 
גיהנם. הראו לו סטנדר עם כסא ואדם יושב ולומד, זה גן עדן וזה גם גיהנם. 
למה? מי שאוהב ללמוד - זה גן עדן עבורו, ומי שאינו אוהב ללמוד, כגון אדם 
שכל היום עומד בשוק, אם נושיב אותו ליד סטנדר עם גמרא - הרי זה ממש 

גיהנם עבורו.

מהו המשל כאן ומהו הנמשל?

כאשר האדם מחובר לגשמיות ולא לרוחניות, בהגיעו לעולם הבא, גם אם יובא 
לפניו כל טוב של רוחניות - עבורו זהו גיהנם, כי הוא לא מחובר אל הרוחניות, 
והגשמיות שהיתה לו הרי נלקחה ממנו, ממילא הוא לא קיים. זהו כף הקלע, 
אין לו למה להתחבר. הגשמיות שהיתה - איננה, לרוחניות שקיימת הוא לא 

מחובר, אז לדידו הוא לא קיים, אין לו ממה לחיות.

כי  "היום לעשותם ולא מחר לעשותם", מחר אין מציאות של "לעשותם", 
אדם שהיה מזוהה עם הגוף, האני שלו כתפיסה של אני - אבד, הוא לא קיים.



בלבבי משכן אבנהרמ

'ִמי ֶׁשָּטַרח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ֹיאַכל ְּבַׁשָּבת' )עבודה זרה ג ע"א(.

צריך להבין, וכי האכילה בשבת תלויה בטרחה? ומה יעשה אדם שטרח בששת 
ימי המעשה ולא הצליח להשיג את הנדרש לו לשבת? הוא הלך לשוק לקנות 
דגים, הסתובב שם שלש שעות ולא מצא. ישנה בעיה של תולעים בדגים. הוא 
לאכול  מה  כעת  לו  אין  לכאורה  מאומה.  לו  הועילה  לא  הטרחה  אבל  טרח, 

בשבת! 

אם כן צריך להיות להיות כתוב: "מי שקנה בערב שבת יאכל בשבת", לא "מי 
שטרח"! 

אמנם, כולנו יודעים שהשכר ברוחניות משתלם לפי הטרחה ולא לפי ההשגה. 
מה העומק של זה?

אם התכלית היא לקנות קניינים, הרי שבאמת לא משנה כמה אדם יגע וטרח, 
אין שום משמעות לטרחתו. אבל אם המטרה להחליש את הגוף - ברגע שאדם 
טורח הרי שהחליש את הגוף, וא"כ זה גופא הקנין. לא יכול להיות שהוא לא 

קנה! ממילא, יש לו מה לאכול בשבת.

אדם הראשון חטא באוכלו מעץ הדעת, וכעונש על כך נגזר עליו: "בזעת אפך 
תאכל לחם". לכאורה, מה קשור העונש לחטא? 

עומק הענין: ברגע שאכל אדם הראשון מעץ הדעת, הוא הגביר את הגוף על 
הנשמה. כעת, בכדי להחליש את הגוף - עליו לעבוד קשה. 

זו בעצם הסיבה ששכינה נמצאת למעלה מראשותיו של חולה, כי ברגע שהגוף 
נחלש - אור הנשמה נעשה גלוי יותר.

לעבוד  ויכול  כפשוטו,  בל"ט מלאכות  לעבוד  יכול  הק', אדם  אומר הבעש"ט 
בל"ט מלאכות של מסכת שבת, ובשני האופנים הוא מזכך את גופו. הוא עמל 
בעצם, כמו שאמרו חז"ל: "תורה מתשת כוחו של אדם". ולמה? כי התכלית 

היא להחליש את הגוף ולהגביר את הנשמה.

לכן, אם טרח אדם בערב שבת, הרי שהחליש את הגוף, ואז ודאי יש לו מה 
לאכול בשבת, יומא דנשמתא. אבל מי שלא טרח בערב שבת, א"כ הגוף בתוקף, 

מהיכן יאכל בשבת?! 



רמא פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

'ָהעֹוָלם ַהֶּזה דֹוֶמה ְלַיָּבָׁשה ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ְלָים' וכו' )קהלת 
רבה א, טו(, ְוָכֵאֶּלה ַרִּבים ַעל ֶזה ַהֶּדֶרְך.

הסברא  מצד  שלכאורה  לתמוה,  יש  הרמח"ל  שמביא  האחרונה  הדוגמא  על 
או  ליבשה,  דרך  הוא  הים  ונתבונן:  הבה  שכן,  מסתברא.  איפכא  הפשוטה 
שהיבשה היא דרך לים? האדם הרי דר על היבשה, והוא מפליג בים בכדי להגיע 
ליבשה. ואילו כאן כתוב, שהעולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא דומה לים! 

אפשר שהבנת הדברים היא, כמו המאמר הקודם שהובא מהגמ' במסכת עירובין 
אוכל את מה שהכין  ובפשטות האדם  יאכל בשבת",  "מי שטרח בערב שבת 

מערב שבת לשבת.

אבל בעומק, בחינת השכר בשבת קודש הוא כדברי הגמ' )תענית לא ע"א(: "עתיד 
וכל אחד ואחד  יושב ביניהם בגן עדן,  הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, והוא 
מראה באצבעו, שנאמר: 'ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו". 
באמצע ישנה נקודה. כולם נמצאים בבחינה של מעגל, ומצביעים על נקודת 

האמצע ואומרים: זה ה' קוינו לו ויושיענו.

)ילקו"ש  כאלוקינו"  צייר  "אין  חז"ל:  אומרים  כאלוקינו"  צור  "אין  הפסוק  על 
רמז רנ(, ועבודתנו כאן בעולם הזה היא להשוות את הצורה ליוצרה, "בצלמנו 

כדמותנו".

כנגד ששה צדדים של הצורה:  ימי המעשה, שהם  זוהי העבודה בסוד ששת 
ימי  בערב שבת בששת  ומי שטרח  ומטה.  ודרום, מעלה  צפון  ומערב,  מזרח 
המעשה, הרי שיצר צורה נכונה. אבל מה הוא יאכל בשבת? האכילה בשבת היא 

בסוד "וכל אחד מראה באצבעו ואומר זה ה' קוינו לו", זו בחינת הנקודה.

בצורה יש לנו תפיסה, אבל בנקודה אין לנו תפיסה. זוהי בחינת הראשית של 
תופס  אדם  לתפוס.  יכול  האדם  אין  ואותה  בעלמא,  נקודה  המחשבה שהיא 
דבר בזמן שהוא נבנה, אז יש לו אחיזה. אבל כאשר הוא עדיין בבחינת נקודה, 

בבחינת טיפה - שם אין לאדם אחיזה.

השכר לעתיד לבא הוא בעצם ההתבטלות הגמורה לבורא עולם, שהיא סוד 
נקודה.



בלבבי משכן אבנהרמב

לכן, כשאומרים ש"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת", מה הוא יאכל בשבת? 
האם את מה שטרח עליו בערב שבת? אם כן, הרי שבעצם הוא אוכל בשבת 
את מלאכת ששת ימי המעשה. וכי יעלה על הדעת שהאדם יאכל בשבת קודש 
את מאכלי ימות החול, והרי לימדונו חז"ל כי טעם מיוחד יש למאכלי השבת; 
"תבלין אחד יש לנו, ושבת שמו, שאנו מטילין לתוכו - וריחו נודף" )שבת קיט 
ע"א(. נמצא, שכאשר האדם אוכל בשבת קדש את מה שהוא טרח בערב שבת 

שהוא בבחינת ששת ימי המעשה, כביכול עושה הוא שבתו חול.

אבל בעומק, "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" פירושו, שהאדם טורח בערב 
אוכל משהו אחר ממה  הוא  קדש,  כשמגיעה שבת  אבל  ומכין תבשיל,  שבת 
שטרח בערב שבת. השבת עצמה מכניסה באוכל הבחנה פנימית נוספת - אור 

של "שבת - שמא דקודשא בריך הוא", האור שלמעלה מששת ימי המעשה.

משל למה הדבר דומה, אדם שמעלה קרבן על גבי המזבח, מה הוא מעלה? בשר 
של בהמה. אבל מה עולה? "אשה ריח ניחוח לה'". הבשר עצמו אינו עולה, הוא 
וזה כביכול מה שעולה למעלה. כשהקרבן עולה למעלה, הוא הופך  מתכלה, 

למשהו אחר לגמרי, הוא לא נשאר מה שהמקריב העלה. 

אם הבשר עצמו לא נשרף הוא לא עלה. מתי הוא עולה? רק כשהוא בבחינת 
"אשה ריח ניחוח לה'", כשהאש שולטת בו ומכלה אותו. אם כן, למעלה נמצא 

לא מה שהיה למטה.

ובנמשל: בששת ימי המעשה כולנו טורחים, עד שמגיעים לשבת קדש, שבה 
ז"ל, כל העולמות מתעלים שלש מדרגות. ישנה עליה בשבת  כידוע מהאר"י 

קדש לכל העולמות. 

זוהי בחינה מעין הקרבן. אדם טרח בערב שבת, הביא את המאכלים החומריים 
כמו הבהמה המוקרבת, אבל כשהגיעה שבת, המאכלים לא נשארו באותו מקום, 
הם עלו. ואז, האדם לא אוכל את מה שהוא הביא, הוא בעצם אוכל את מה 

שנתעלה. 

זהו, אם כן, עומק דברי חז"ל: "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת" - הוא לא 
יאכל ממש את מה שטרח עליו בערב שבת, אלא מה שהוא טרח בערב שבת 

נתעלה לבחינת שבת, ואותו הוא אוכל בשבת קודש.



רמג פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

לפי זה נבין את העומק בדברי חז"ל שהעולם הזה דומה ליבשה והעולם הבא 
דומה לים. 

רק  יש  צורה  צורה.  אין  ולמים  ממים,  כולו  מורכב  הוא  צורה.  אין  הרי  לים 
ליבשה.

לבא  לעתיד  שנקבל  השכר  אבל  יבשה,  של  בבחינה  דורכים  אנו  הזה  בעולם 
בעולם הבא ידמה לים. מדוע? כי זו איננה אותה נקודה שטרחנו עליה.

וישנו עולם שהוא תכלית, אבל העבודה אינה רק  ישנו עולם שהוא אמצעי 
לעלות  שיוכלו  מעשים  לעשות  אלא  לתכלית,  המביאים  מעשים  לעשות 

לתכלית.

מכניס  הוא  הזיקנה,  לימי  בקרן  כסף  חוסך  כשאדם  הפשוט,  הגשמי  במשל 
לשם כסף, ובהגיע העת יקבל את אותו כסף. אולי לא את אותו סכום כי ישנן 
ריביות, הצמדה וכו', אבל הוא יקבל את אותו סוג דבר שהכניס - הוא הכניס 

כסף ויקבל כסף.

אבל בנמשל, אדם הטורח בעולם הזה ומקבל שכרו לעתיד לבא - אין זה הדבר 
שהכניס. הוא הכניס דבר אחד, ומקבל שכר שהוא לגמרי שונה.

יאמר האדם: אם כן, זו איננה הפעולה שאני פעלתי? 

אם האדם עשה מצוות שאינן יכולות לעלות למעלה, הרי שבאמת מצוותיו 
נשארות למטה. זוהי בחינת אדם האוכל את מצוותיו בעולם הזה, ומנכין לו 

מזכויותיו לעולם הבא. 

י(,  ז,  )דברים  להאבידו"  פניו  אל  לשונאיו  "משלם  הרשעים:  על  נאמר  כך  הרי 
הקב"ה משלם להם בעולם הזה את שכר מצוותיהם. ולמה? האם משום שהוא 
לעלות,  יכולות  אינן  ודאי שלא, אלא משום שהמצוות שלהם  אותם?  שונא 
אין להם אפשרות לקבל את השכר לעתיד לבא, ובלית ברירה מוכרחים לשלם 
להם שכרם כאן בעולם הזה, ממילא זהו "להאבידו", כי לא נשאר לו לעתיד 
לבא. אולם אדם שעושה מעשיו כראוי, הוא עושה אותם באופן שיוכלו לעלות 

מעלה, ושכרו הוא לקבל את מעשיו לאחר שעלו.



בלבבי משכן אבנהרמד

ְלַהֲאִמין  ֵׂשֶכל  ַּבַעל  ׁשּום  יּוַכל  ֹלא  ֶׁשְּכָבר  ֶּבֱאֶמת  ְוִתְרֶאה 
ֶׁשַּתְכִלית ְּבִריַאת ָהָאָדם הּוא ְלַמָּצבֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

"כי בי-ה ה' צור עולמים". הקב"ה ברא שני עולמות: העולם הבא והעולם הזה. 
כעת עלינו להתבונן ולהבין, היכן באמת תכלית העולמות - כאן בעולם הזה, 

או לעתיד לבא.

שהוא  הבא  לעולם  אמצעי  הוא  הזה  העולם  כאן,  עד  ביאר  שהרמח"ל  כפי 
התכלית. אבל אולי לא? מי אמר שבאמת העולם הזה הוא האמצעי והעולם 

הבא הוא התכלית, אולי העולם הזה הוא התכלית?

שבאמת לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית  הרמח"ל,  אומר  זה  על 
בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. אם נתבונן בשכלנו, הרי שנוסף על 
אמונת החכמים שיש לנו בדבריהם שהעולם הזה הוא אמצעי לעולם הבא - 

השכל עצמו יכריח לנו שהעולם הזה הוא רק אמצעי.

מהו ההכרח?

ִּכי ַמה ֵהם ַחֵּיי ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה?

הרי כלל ברור הוא לפנינו, שהקב"ה ברא את עולמו בכדי להיטיב לבריותיו. 
והיכן  נדע ששם התכלית,  ולראות: היכן שטוב -  כיון שכך, עלינו להתבונן 

שלא טוב - נדע שהוא אמצעי לטוב.

אֹו ִמי הּוא ֶׁשָּשֵמַח ְוָׁשֵלו ַמָּמׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה? 'ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו 
ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה,  ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה,  ִׁשְבִעים  ָּבֶהם 
ָעָמל ָוָאֶון' )תהלים צ, י(. ְּבַכָּמה ִמיֵני ַצַער ָוֳחָלִאים ּוַמְכאֹוִבים 
ִיָּמֵצא  ֹלא  ֶאֶלף  ִמִּני  ֶאָחד  ַהָּמֶות.   - זֹאת  ָּכל  ְוַאַחר  ּוְטָרדֹות, 
ִאּלּו   - הּוא  ְוַגם  ֲאִמִּתית.  ְוַׁשְלָוה  ֲהָנאֹות  לֹו  ָהעֹוָלם  ֶׁשַּיְרֶּבה 

ַיִּגיַע ְלֵמָאה ָׁשָנה ְּכָבר ָעַבר ּוָבֵטל ִמן ָהעֹוָלם.



רמה פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

אם היינו מוצאים מישהו שמח ושליו בעולם הזה, אדם שטוב לו כאן בשלימות, 
יתכן שכאן הוא מקום התכלית. אבל כיון שאיננו מוצאים אדם שמח ושליו 
בעולם הזה, והתכלית היא הרי להיטיב עם בריותיו, א"כ התכלית לא קיימת 

ח"ו.

כאן  איננה  התכלית,  שהיא  שההטבה,  בשכלנו,  להבין  אנו  מוכרחים  כן  אם 
בעולם הזה אלא בעולם הבא, והעולם הזה אינו אלא אמצעי לעתיד לבא.

כאן בעולם, למה האדם מת?  נוספת, אם באמת התכלית היתה  בהתבוננות 
אדרבה, שישאר כאן! כאשר אדם מגיע לתכלית, עליו להישאר בה!

אם זה אמצעי - אנחנו מבינים למה מסתלקים מכאן, כי כשנגמר האמצעי - 
מתקדמים לשלב הבא. אבל אם כאן זו התכלית, אדם שכבר נמצא בתכלית, לא 

צריך להוציאו משם. על כרחך ברור לנו שהעולם הזה איננו התכלית. 

והנה הרמח"ל ביסס את הסברא על אותה נקודה שרואים אנו שהעולם הזה 
יש בו יסורים. אבל היא גופא עלינו להבין: מדוע באמת יש כאן יסורים? הרי 
גם ללא שיהיו יסורים שייך שהעולם הזה לא יהיה התכלית! איזה צורך, אפוא, 

יש ביסורים?

הוא  היכן  הבא,  עולם  אותו  הוא  היכן  עומק:  ביתר  נתבונן  זאת,  להבין  כדי 
נמצא?

ועוד(,  ברמב"ן  )הובא  הקדושים  בספרים  שכתוב  כמו  הבא",  "עולם  הביטוי 
משמש בשתי לשונות: האחת - מלשון שלב הבא. יש עולם הזה, בבחינת זה 

מה שנמצא לפנינו, ויש עולם שהוא השלב הבא, כמו הבא בתור. 

לפי זה, העולם הבא הוא ביטוי לשלב הבא אחרי מיתת האדם, שהוא גן עדן - 
נשמה בלי גוף. ח"ו ישנם כאלו שהעולם הבא שלהם הוא גיהנם, אבל על הצד 

הטוב, העולם הבא הוא נשמה בלי גוף בגן עדן.

משיח  ימות  לבא,  לעתיד  של  הזמן  בעצם,  הבא"  "עולם   - השניה  הבחינה 
ותחיית המתים ואילך. 

היכן תהיה תחיית המתים? כאן בעולם הזה. אם כן, עלינו להבין: העולם הזה 
הוא אמצעי או תכלית?



בלבבי משכן אבנהרמו

שתי תשובות לדבר: תשובה ראשונה, לפי חלק מהשיטות ]שיטת הרמב"ם[, 
לאחר תחיית המתים יהיה שוב עולם של נשמה בתוך גוף, ימותו פעם נוספת, 

ושוב התכלית תהיה למעלה. לפי זה, העולם הזה הוא שוב אמצעי.

אבל בעומק, אפילו אם ישארו כאן לנצח נשמה בתוך גוף, עדיין יקרא הדבר 
"עולם הבא", כי תהיה תפיסה אחרת מהתפיסה בה אנו נמצאים כיום. 

כיום העולם נתפס אצלנו כעולם של נשמה המוכרחת לצאת מהגוף, ויש מוות. 
לאחר שהעולם יגיע לתיקונו והנשמה תוכל להישאר בגוף - אז העולם הזה 
יהיה עולם מסוג שונה. אולי המיקום הוא אותו מיקום, אבל העולם במהותו 

יהיה שונה.

מעתה נבין בס"ד מדוע מוכרח שיהיו לאדם יסורים, כדי שאכן הנשמה תוכל 
היתה  הראשון,  אדם  ָחָטא  לא  אילו  להזדכך.  צריך  הגוף  הגוף,  בתוך  להיות 
הנשמה מזככת את הגוף בלי יסורים. אבל לאחר שחטא אדם הראשון, מזדכך 
הגוף משני פנים: א. מהארת הנשמה בגוף, בבחינת מעט מן האור דוחה הרבה 

מן החושך. ב. הגוף מזכך את עצמו ע"י יסורים.

אם כן, היסורים שבאים עלינו כיום, לשם מה הם באים? ראשית, בכדי לזכך 
את הגוף שיוכל לחזור ולהתאחד עם הנשמה.

אבל לפי המבואר כאן ברמח"ל, ישנה סיבה נוספת ]שבעומק היא אחת[ למה 
באים על האדם יסורים, והיא: בכדי שיזכור מהי התכלית.

ברגע שבאים על האדם יסורים, אם האדם חי עם האמת שהקב"ה ברא את 
והרי  יסורים,  לי  יש  למה  שאלה:  אצלו  מתעוררת  לבריותיו,  להיטיב  עולמו 
רק  הוא  הזה  מפני שהעולם  והוא מתרץ:  יסורים?  ולא  הטבה  היא  התכלית 
נמצא, שהיסורים מביאים אותו לתפיסה שהעולם הזה  ולא תכלית.  אמצעי 

הוא אמצעי, וזה גופא התיקון. 

"ֵגר אנכי בארץ" - זהו שורש התיקון, שאדם אינו מחובר לחומר. וכיצד יגיע 
למעלה זו? אחת האפשרויות: עצם כך שהוא תופס שהוא נמצא בשלב אמצעי, 

לא תכליתי, הרי שהוא לא מתחבר לעולם הזה לגמרי. 

מתחבר  היה  הוא  חומר,  חיי  לחיות  היא  שהתכלית  סבור  היה  האדם  אילו 
בלבד,  כאמצעי  היא  כאן  שהימצאותו  מבין  כשהוא  המוחלט.  באופן  לחומר 



רמז פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

שהיסורים  נמצא,  מוחלט.  חיבור  ולא  זמני  חיבור  הוא  שלו  החיבור  ממילא 
גופא מזכירים לו שהוא נמצא כאן במצב אמצעי ולא במצב תכליתי, וזה גופא 

חלק מהתיקון.

אבינו  יעקב  ביקש   - יעקב  "וישב  חז"ל:  שאומרים  כמו  יותר,  בעומק  אבל 
לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה, אומר 
הקב"ה: לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב 

בשלוה בעולם הזה" )בראשית רבה פד, ג(. 

ומה יעקב אבינו חשב? וכי לא ידע שהעולם הזה הוא אמצעי והתכלית היא 
שם? ודאי שהיתה כאן גם איזו שהיא הוה אמינא לתפוס צד שני, והרי קיי"ל 
בספה"ק שכל הו"א יש בה גם צד של אמת, שצריך להבין אותו. ק"ו דבר שסבר 

אותו יעקב אבינו. 

אם כן, אם ביקש יעקב אבינו לישב בשלוה, בהכרח שישנה כזו תפיסה!

בעולם  ממש  ושליו  ששמח  "מיהו  אומר:  הרמח"ל  כאן  שהרי  להבין,  וצריך 
הזה", ואילו יעקב אבינו כן ביקש לישב בשלוה!

יתר על כן מוצאים אנו בספה"ק, שישנה הבחנה כדברי הגמ' במסכת ברכות 
)יז ע"א(: "כי הוו מיפטרי רבנן אמרי", כשהיו חכמים יוצאים מבית המדרש, היו 

מברכים אחד את השני: "עולמך תראה בחייך" - העולם העתיד להיות לך, 
תראה אותו כאן בעולם הזה. כלומר, גם כאן, בעולם הזה, תהיה שמח ושליו.

אם כן, השאלה מאד ברורה: האם קיים מהלך כזה לחיות כאן בעולם הזה חיי 
שמחה ושלוה, או שמהלך כזה אינו קיים כלל בעולם? 

בעצם, בעולם הזה כמו שהוא, אין מהלך לחיות בלי יסורים. מדוע? מחמת 
שיש לנו גוף, והגוף אינו מתוקן אצל אף אחד ]"ארבעה מתו בעטיו של נחש"[, 

ממילא מוכרח שלכל אדם יהיו יסורים. 

אם כן, איך יש מהלך לחיות כאן בלי יסורים?



בלבבי משכן אבנהרמח

על זה אומרים חז"ל הקדושים: "פשוט גופך מעל נשמתך". כל זמן שאדם חי 
כאן בעולם הזה עם נשמה בתוך גוף - הגוף מכריח את היסורים. איך יתכן 
שאדם יחיה עם נשמה וגוף ואין לו יסורים? כאשר הוא מפשיט את גופו מעל 
נשמתו. כמו שאומרים חז"ל על יצחק אבינו: "ותכהין עיניו מראות", בבחינת 
סומא חשוב כמת, ואז הוא חי בבחינה של נשמה בלי גוף, ולכן השי"ת השרה 

שכינתו עליו אפילו בחייו. כלומר, הוא נמצא עם גוף, אבל נחשב בלי גוף. 

חיים של בחינת "פשוט גופך מעל נשמתך" - זוהי האפשרות היחידה שאדם 
יכול לחיות כאן בעולם הזה בלי יסורים כלל.

וזהו שביקש יעקב אבינו לישב בשלוה, כלומר הוא רצה לחיות רק חיי נשמה 
בהפשטה של גוף. ואז "קפץ עליו רוגזו של יוסף". "יוסף" מלשון תוספת, גוף 
תוספת לנשמה. עיקר האדם הוא הנשמה, והגוף הוא בבחינת תוספת. רח"ל 
אם האדם אינו תופס את הדברים נכון, אצלו הגוף עיקר והנשמה אצלו היא 
תוספת, אבל בעומק, הנשמה היא עצם האני והגוף הוא תוספת, מתווסף על 

גבי הנשמה.

"קפץ עליו רוגזו של יוסף" כלומר, רצון הבורא היה שהוא יחיה כאן עם נשמה 
בתוך גוף, ולכן קפץ עליו רוגזו של יוסף, ואז במשך כ"ב שנים לא שרתה עליו 
רוח הקדש, כלומר הנשמה לא התגלתה בתוך הגוף. הוא רצה לחיות רק עם 
נשמה בלי גוף, והתיקון שלו היה לחיות עם גוף שלא מאירה בו כמעט הנשמה, 

שזה בבחינת יסורים.

כאשר הנשמה אינה מאירה בגוף כדי צרכו - היסורים בתוקפם. כאשר הנשמה 
מאירה בגוף - כפי עומק ההארה, כך מתמעטים היסורים. כאשר האדם זוכה 

להפשיט לגמרי את הגוף, הרי שלגמרי אין לו יסורים.

בדרך כלל אדם חי עם נשמה בתוך גוף, ולכן אין מי ששמח ושליו בעולם הזה, 
כי הגוף מצד עצמו הוא בבחינת רע, בבחינת חטא עץ הדעת טוב ורע, ומחמת 
שיש בו רע הוא מכריח יסורים, וממילא מכריח תיקון. רק אדם המאיר את 
הנשמה בגוף באופן חזק מאד, או שמאיר את הנשמה ומפשיט את הגוף - שייך 

שיחיה בלי יסורים. 



רמט פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

ִמן  ּוָבֵטל  ָעַבר  ְּכָבר  ָׁשָנה  ְלֵמָאה  ַיִּגיַע  ִאּלּו   - הּוא  ְוַגם 
ָהעֹוָלם.

מדוע באמת יצר הקב"ה שתהיה זיקנה בעולם? 

סיבה אחת כתובה בחז"ל, שאברהם אבינו תבע זיקנה כדי שלא יחליפו בינו 
כי הרי התכלית היא שהגוף  נוספת,  יצחק. אבל בספה"ק כתובה סיבה  לבין 
יזדכך, ואז הנשמה תוכל להיות יותר בגילוי ולחזור לאחר מכן לחיות נשמה 

בתוך גוף.

לכן, ברא הקב"ה את האדם באופן שמתחילת ימיו עד גיל שלושים וחמש גופו 
גופו הולך ונחלש, כדי שעד שימות - הגוף כבר  הולך ומתחזק, ולאחר מכן 
יתפורר מצד עצמו. רוב בני האדם המתים כאשר הגיעו לימי זקנה ושיבה, הגוף 

מפורר מצד עצמו ואז הנשמה כבר יכולה להאיר.

מי שזוכה, הרי שגם בזמן רתיחת הדמים בימי הבחרות ואילך, הוא מתגבר על 
יצרו ואז הנשמה מאירה בתוך הגוף הרבה יותר חזק. מי שלא זוכה, בימי הזקנה 
הגוף מצד עצמו הולך ומתמעט, וככל שהגוף הולך ומתמעט, ממילא הנשמה 

יכולה להאיר יותר.

ובאמת, ישנם אנשים שטעו לומר שבעצם האדם יכול לחיות חיים רוחניים רק 
כשהוא הולך ומזדקן, אבל בצעירותו שהגוף נמצא בתוקף, קשה לאדם לחיות 

חיים רוחניים.

על זה אומרים הספה"ק, שעל אף שודאי קל יותר לחיות חיים רוחניים כשאדם 
ומרגיש כבר את אפסיות העולם הזה, אבל עבודת האדם היא להתחיל  זקן 
כבר בימי בחרותו לזכך את הגוף. אם לא השלים את הזיכוך - מה שלא עושה 
העבודה יעשה הזמן. אבל בודאי שלכתחילה, גם בימי צעירותו עליו לזכך את 

גופו ולהבדיל את נשמתו מעל גופו.

בגוף  ואז הוא חי  ובטל מן העולם,  כן, מי שמגיע למאה שנה הוא עבר  אם 
שכמעט לא מתפקד וממילא הנשמה פועלת יותר. 



בלבבי משכן אבנהרנ

ְלֹצֶרְך  ָהָיה  ָהָאָדם  ְּבִריַאת  ַּתְכִלית  ֶׁשִאם  ֶאָּלא  עֹוד,  ְוֹלא 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֹלא ָהָיה ָצִריְך ִמְּפֵני ֶזה ֶׁשְּתֻנַּפח ּבֹו ְנָׁשָמה ָּכל ָּכְך 
ֲחׁשּוָבה ְוֶעְליֹוָנה ֶׁשִּתְהֶיה ְגדֹוָלה יֹוֵתר ִמן ַהַּמְלָאִכים ַעְצָמם,

הרי היסוד ברור: האדם מורכב מנשמה וגוף. למה באמת כך יצר אותו הקב"ה? 
אם תכלית חיי האדם היא לחיות כאן בעולם החומר, הרי לחומר יותר מתאים 

הגוף. מדוע, אם כן, יצר אותו הקב"ה עם נשמה בגוף?

יבוא אדם ויאמר, שהקב"ה יצר אותו נשמה בגוף בכדי שהנשמה תשתעבד גם 
היא חלילה לגוף, ותהנה מההנאות החומריות, שהרי שני כוחות הם: נשמה 

וגוף, ומי אמר שהגוף צריך להשתעבד לנשמה, אולי ההיפך הוא הנכון?

תשובה לדבר:

ֶזה  ִעּנּוֵגי  ְּבָכל  ַנַחת רּוַח  ֵאיָנּה מֹוְצָאה ׁשּום  ֶׁשֵּכן ֶׁשִהיא  ָּכל 
ָהעֹוָלם,

הנשמה לעולם לא תמצא טעם בעינוגי העולם הזה כמו שהם. משא"כ הגוף, 
כאשר הוא בבחינה של "לבי ובשרי ירננו לא-ל חי" - אז יכול האדם למצוא 

תענוג ברוחניות גם עם גופו.

אם התכלית היתה ח"ו שהנשמה תשתעבד לגוף - היתה צריכה להיות אפשרות 
שהנשמה תהנה מן החומר. אבל זה לא כך, הנשמה לעולם לא יכולה להנות 
מן החומר, ואם היא נהנית מהחומר, אין זה אלא מהרוחניות שבחומר. הגוף 

לעומת זאת, כאשר הוא מזדכך - באפשרותו להנות גם מרוחניות.

ממילא, אם העולם הזה היה התכלית, הקב"ה היה צריך לברוא את האדם רק 
מגוף, ואז מצא מין את מינו ומתחבר. אבל אם התכלית היא העולם הבא, מובן 

מדוע צריך שינפחו בו נשמה. 

אם כן נתבאר לנו שהאדם צריך להיות מורכב מנשמה וגוף, כי אם היה מורכב 
רק מגוף, הוא היה מתחבר לעולם הזה והיה נשאר באמצעי בלי להגיע לתכלית. 

לכן צריך שתהיה בו נשמה מן העליונים.



רנא פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

אבל עדיין אין זה מובן, מדוע צריך שתהיה בו נשמה כל כך עליונה וחשובה, 
"הן  הפסוק  על  בספה"ק  כמו שכתוב  עצמם,  גבוהה מהמלאכים  יותר  שהיא 
בבחינת  חוצה,  בבחינת  הם  שהמלאכים  ז(,  לג,  )ישעיהו  חוצה"  צעקו  אראלים 
אילו  חסר  היה  מה  מדוע?  פנימיות.  בבחינת  הם  ישראל  ונשמות  חיצוניות, 
הנשמה היתה כמו המלאכים, ואולי אף פחות מהם? לשם מה נצרך שנשמות 

ישראל יהיו למעלה מנשמות המלאכים?

הבריאה  כל  את  להביא  הוא  האדם  שתפקיד  לעיל  ונתבאר  שמאחר  אלא, 
לתכליתה, הרי שאם המלאכים יהיו תחתיו - הוא יוכל להביאם לתכלית, אבל 
אם יהיו מעליו - התחתון אינו שולט על העליון, ושוב לא היה יכול האדם 
להביא את המלאכים אל התכלית הנרצית. זוהי ההבנה הראשונית מדוע צריך 

שהנשמות תהיינה למעלה מן המלאכים.

וביתר עומק, הבה נתבונן: מה יהיה לעתיד לבא, יהיו מלאכים או לא?

בבחינת  והגוף  פנימיות  בבחינת  הנשמה  וגוף.  נשמה  ישנם  באדם  כאמור, 
חיצוניות, ותכלית הגוף היא להתבטל לנשמה. 

לפי זה, אם המלאכים הם בבחינת חיצוניות ונשמות ישראל הן בבחינת פנימיות 
- כשם שהגוף מתבטל לנשמה - כך המלאכים שהם חיצוניים, יתבטלו לנשמות 

ישראל.

הרי אפילו הדומם הצומח והחי, כולם יתעלו למדרגת האדם, על אחת כמה 
וכמה המלאכים שיתבטלו כלפי האדם, וא"כ לעתיד לבא לא יהיו מלאכים.

התחתונות  המדרגות  את  לבטל  לפנימיות,  חיצוניות  כל  לבטל  היא  התכלית 
מן  יותר  גבוהה  נשמה  עם  נברא האדם  לכן  העליונה.  במדרגה  אותן  ולכלול 
המלאכים, כי כשם שיש עבודה לאדם לתקן את הדומם את הצומח ואת החי 
- כך עבודתו להעלות גם את המלאכים, ואם נשמתו היתה במדרגת המלאכים, 

לא היה בכוחו להעלותם לצורת אדם יחד עם כל הבריאה כולה.

חומר,  של  אדם  צורת  שהיא  הזה,  העולם  לא  היא  שהתכלית  ברור  זה  לפי 
אלא התכלית היא להעלות את צורת האדם שבחומר לצורת אדם השורשית 

העליונה.



בלבבי משכן אבנהרנב

ִּלְּמדּונּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּבִמְדַרׁש ֹקֶהֶלת )פרק ו(  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ְוזֹו ְלׁשֹוָנם: 'ְוַגם ַהֶּנֶפׁש ֹלא ִתָּמֵלא' - 'ָמָׁשל ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה, 
ָּבעֹוָלם,  ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ָלּה  ָיִביא  ִאם  ֶמֶלְך,  ַּבת  ֶׁשָּנָׂשא  ְלִעירֹוִני 
ִאּלּו  ַהֶּנֶפׁש,  ָּכְך  ֶמֶלְך.  ַּבת  ֶׁשִהיא  ְּכלּום,  ָלּה  ֲחׁשּוִבים  ֵאיָנם 
ֵהֵבאָת ָלּה ָּכל ַמֲעָדֵני עֹוָלם, ֵאיָנם ְּכלּום ָלּה, ָלָּמה? ֶׁשִהיא ִמן 

ָהֶעְליֹוִנים'.

הנמשל?  ומהו  האשה.  היא  מלכים  והבת  האיש,  הוא  העירוני  במשל,  הנה 
לכאורה לפי זה, האיש הוא הגוף והאשה היא הנשמה. 

מה ההגיון? הרי תמיד ידוע שהאיש למעלה מן האשה. ה"בעל" נקרא כך מלשון 
על, הוא נמצא מעל האשה. כשאדם מוגדר כ"בעלים" של חפץ, הרי שהוא מעל 
החפץ, שולט עליו, ואם כאן במשל הגוף הוא בבחינה של העירוני והנשמה 
היא בבחינה של בת מלכים, נמצא שהגוף שולט על הנשמה, והרי לכאורה צריך 

להיות בדיוק הפוך!

תשובה לדבר: בחטא עץ הדעת נתקללה האשה "והוא ימשל בך". כאשר הבעל 
מושל בה, הרי שהוא מעליה. אבל לעתיד לבא, בסוד "אשת חיל עטרת בעלה" 
מלך, שהיא  זו ההבחנה שהבת   - בבחינת הכתר שמעליו  ד(, שהיא  יב,  )משלי 

הנשמה, נמצאת מעל העירוני - מעל הגוף.

עתה נבין היטב את המשל. עירוני שנשא בת מלכים, אין באפשרותו להביא לה 
כלום. אז מה הוא עושה? הוא נותן לה להיות מעליו, הוא הופך להיות מקבל 
ממנה, ואז היא זו שנותנת לו. את מה? את אוצרות המלך, שהרי בת מלכים 

היא!

מה הוא נותן לה, אם כן? עצם זה שהוא הופך להיות מתחתיה - זה  גופא מה 
שהוא נותן לה. הוא נותן לה את עצמו! 

הוא רוצה ללכת לחנות תכשיטים ולקנות לה תכשיט, אך היא טוענת לעומתו: 
אני בת מלכים. כל מה שתתן לי חוץ ממך - יש לי ממנו מספיק בבית המלך, 
שיכול  האמיתית  הנתינה  זוהי  עצמך!  את  לי?  לתת  עליך  מה  לי.  חסר  לא 

העירוני לתת לאשתו בת המלכים.
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כך היה במעשה הנודע המובא במדרש )שהש"ר א, ב( על רבי שמעון בר יוחאי, 
שבאו לפניו בני זוג ובקשו להתגרש. יעץ להם רבי שמעון לערוך משתה פרידה, 
ושם, כטוב לבו ביין אמר הבעל לאשה שתיטול מהבית חפץ אחד שחשקה בו 
נפשה. אמרה האשה שרצונה לקחת חפץ אחד - את בעלה; "אין חפץ טוב לי 

בעולם יותר ממך"! 

אם היא לא היתה רוצה אותו, לשם מה התחתנה איתו? הרי היה לה הכל בבית 
אביה המלך! בהכרח שהיא רוצה רק אותו! אלא שהוא לא תמיד מבין זאת 

ומנסה לתת לה כל מיני דברים אחרים, אך לא זה מה שהיא רוצה. 

היא התחתנה על דעת שהוא עירוני, לא בן מלך. אם היתה סבורה שהוא בן 
מלך, אלו קידושי טעות והקידושין לא חלים. זוהי טעות בעצם המקח. היא 
ידעה שהוא עירוני, ובכל אופן רצתה בו. לא את המתנות שיביא לה, כי אם 

אותו בלבד!

לפי זה נבין את הנמשל. גוף ונשמה. אם הגוף רוצה להביא דברים חיצוניים 
לנשמה - היא בת מלכים ואיננה נהנית מהם. מה הנשמה רוצה מהגוף? את 

עצם מציאותו, שיתבטל למציאות הנשמה.

ָּכְרָחְך  'ַעל  )אבות ב, כב(:  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוֵכן 
אֹוֶהֶבת  ַהְּנָׁשָמה  ֵאין  ִּכי  נֹוָלד',  ַאָּתה  ָּכְרָחְך  ְוַעל  נֹוָצר  ַאָּתה 

ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּכָלל, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה מֹוֶאֶסת ּבֹו. 

אדם נוצר בעל כרחו. למה זה בעל כרחו? כי הוא היה מעדיף להישאר למעלה. 
כי אין הנשמה אוהבת את העולם הזה כלל, אלא אדרבה מואסת בו. 

סיבה נוספת לכך שהוא נולד בעל כרחו, כי הוא מעדיף להישאר במעי אמו, שם 
"נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, ומלמדין אותו כל 

התורה כולה" )נדה ל ע"ב(. הוא אינו רוצה לצאת לנסיונות העולם הזה.

אבל, אחרי שהוא נולד, מסיימת המשנה ואומרת: "על כרחך אתה מת"! למה 
על כרחך אתה מת, הרי הנשמה לא רצתה להיכנס לעולם? אלא, שאחרי שהוא 
נמצא כאן, אין זו הנשמה ששינתה את רצונה, אלא זהו הגוף. כעת הגוף רוצה 

הפוך, להישאר כאן בעולם הזה.
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היה אחד בעולם שממנו הנשמה לא רצתה לצאת: משה רבינו! מובא בחז"ל 
שבשעת פטירתו, הנשמה רצתה להישאר בגופו של משה רבינו. 

וצריך להבין, אם כל נשמה לא רוצה להיות בגוף, מדוע נשמתו של משה רבינו 
כן רצתה להישאר בגוף? הרי עם כל ההזדככות של הגוף, עדיין הנשמה גבוהה 

יותר, ואיזה ענין היה לה להישאר בתוך הגוף?

מבואר בספרים הקדושים, שכאשר הנשמה יורדת לעולם הזה, לא רק שהיא 
מעלה את הגוף, אלא עי"ז היא בעצמה מתעלה. ובאמת, בדרך כלל הנשמה 
מאחר  כי  להתעלות,  יכולה  שהיא  שיודעת  אף  על  לגוף,  לרדת  רוצה  אינה 

ובעוה"ז רובו רע ומיעוטו טוב, היא חוששת שיותר תפסיד מאשר תרויח.

משל למה הדבר דומה, אומרים לאדם: תשקיע כסף באפיק השקעה מסויים, 
שבו יתכן רווח נאה, אך מאידך קיים סיכון להפסיד את כל הקרן! תשובתו 
ביד  אחת  ציפור  טוב  ביד.  תישאר  שהקרן  עדיף  להרויח,  מעוניין  לא  היא: 

משתים על העץ. 

אבל הנשמה שהיתה אצל משה רבינו אחרי שהגוף כבר נזדכך - שוב לא חששה 
להישאר בגוף, ושם היתה לה עליה יותר גדולה מאשר כשהיתה למעלה, בלי 

גוף.

לגוף, היא אינה רוצה להיות  נמצא, שבדרך כלל כאשר הנשמה נמצאת חוץ 
רוצה  גם  היא  בתוכו  נמצאת  וכשהיא  להיכנס,  רוצה  לא  היא  ולפיכך  בגוף, 
לצאת. אלא שאחרי שהיא בתוכו, כעת כבר הגוף שולט ואינו רוצה לתת לה 
לצאת, כי ברגע שתצא הוא יתפורר בקבר, לא ישאר ממנו כלום. אבל אם זיככה 

הנשמה את הגוף כראוי - כעת גם היא רוצה להישאר בתוך גוף האדם.

ִאם ֵּכן, ַוַּדאי ֹלא ָהָיה ּבֹוֵרא ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְּבִריָאה ְלַתְכִלית 
ֶׁשהּוא ֶנֶגד ֻחָּקּה ְוִנְמָאס ִמֶּמָּנה.

הקב"ה לא היה בורא בריאה שהיא נגד תכלית הנשמה. הרי תכלית הנשמה 
היא לחיות חיים רוחניים, ושמו אותה כאן בעולם הזה כהיכי תימצי של תהליך 

לעליה לגוף ולנשמה. 
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ְוַעל  ִהיא,  ַהָּבא  ָּבעֹוָלם  ְלַמָּצבֹו  ָהָאָדם  ֶׁשל  ְּבִריָאתֹו  ֶאָּלא 
ֵּכן ִנְּתָנה ּבֹו ְנָׁשָמה זֹאת, ִּכי ָלּה ָראּוי ַלֲעבֹד ּוָבּה יּוַכל ָהָאָדם 
ֶאל  ִנְמָאס  ָדָבר  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ּוְזַמּנֹו.  ִּבְמקֹומֹו  ַהָּשָכר  ְלַקֵּבל 
ִנְׁשָמתֹו ָּכעֹוָלם ַהֶּזה, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה ֶנֱאָהב ְוֶנְחָמד ִמֶּמָּנה, ְוֶזה 

ָּפׁשּוט.

נתבאר לעיל בענין השכר לעתיד לבא, שהאדם בעצם פועל כאן והוא מעלה את 
המצוות לעתיד לבא. אלא שצריך להבין, איך הוא יעלה את המצוות למעלה?

אם הוא נמצא למטה, באמת הוא לא יכול להעלות! משל למה הדבר דומה, 
אדם גר בקומה ראשונה בבנין של עשר קומות. האם הוא יכול להכניס חפצים 

לקומה העשירית? ודאי שלא, כי הקומה העשירית אינה שייכת לו!

דברים  להעלות  יכול  הוא  איך  חומרי.  גוף  עם  הזה  בעולם  כאן  נמצא  אדם 
למעלה? אכן, אם באמת לא היתה בו נשמה, הוא לא היה יכול להעלות למעלה, 
כי הוא דר למטה, שייך רק לעולם הזה. הכח שלו להעלות דברים לעולם הבא, 

נובע רק מהנשמה שבתוכו שמקורה הוא מהעולם הבא!

על זה אמרו חז"ל הקדושים, שיעקב עצמו היה בבחינת "סולם מוצב ארצה 
וראשו מגיע השמימה".

מה כוונת הדברים?

בגוף שלו הוא מוצב ארצה, אבל הוא מעלה דברים למעלה ע"י הנשמה שלו. 
"יעקב חבל נחלתו", הוא בבחינת חבל, וא"כ הוא יכול לעלות עד למעלה. 

נמצא, שרק כאשר הנשמה שבתוך האדם גלויה אצלו - אז יכול הוא להעלות 
את מעשי המצוות מלמטה למעלה. אבל אם לא, הרי זה בבחינת כרת, החבל 

נכרת, ואם החבל נכרת - אי אפשר להעלות דברים למעלה.

איך באמת נעשה לעצמנו סולם להעלות את כל מצוותינו למעלה? הגוף הוא 
השליבות  שמונת  עם  מה  העשירית.  השליבה   - והנשמה  הנמוכה,  השליבה 

בינתיים, איך בונים את הסולם?
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כדי לבנות לעצמו סולם, דבר ראשון צריך האדם לקנות את הקרקע שלמעלה, 
יכול להכניס לשם דברים. אחרי  כי אם הקרקע למעלה אינה שלו, הוא לא 
שקנה את המעלה העליונה, עתה נצרך הוא לסולם כדי להעלות את הדברים.

איך הוא בונה סולם?

דרך אחת היא, סוד אהבת ישראל. הרי כל אחד מעם ישראל אוחז בנקודה כל 
שהיא. אם ניקח את כל עם ישראל בכללותו ונחבר את כולם, הרי לפנינו סולם. 
אבל אם האדם אינו מחובר עם רעהו - אין לו סולם. ישנו סולם, אך הוא לא 

שלו, ואינו יכול להשתמש בסולם שאינו שלו, זהו גזל.

לכל  ואז  שותפים,  ונעשים  מחוברים  ישראל  הכנסת  כל  ישראל,  אהבת  ע"י 
שותף מותר להשתמש בסולם. 

דרך שניה לעלות בסולם היא, ע"י התבטלות לצדיק. הצדיק שיש לו אהבת 
ישראל, הוא כבר יכול להעלות את הכל.

רשות  לו  ואין  למעלה  חפץ  להעלות  רוצה  כשאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
להעלות, הוא נותן זאת לאדם שיש לו רשות לעלות, והוא כבר יעלה את הדבר 

עבורו. 

מעשיו  את  לקשר  צריך  שאדם  הקדושים,  בספרים  המתגלה  הבחינה  זוהי 
לצדיקים. למה? כי האדם נמצא למטה, ואיך יעלה את מצוותיו למעלה? ע"י 
צדיק,  לאיזה  נשמתו  שורש  לפי  אחד  כל  הצדיקים,  לנשמות  עצמו  שיקשר 
וביחוד מעשים מסויימים ששייכים לצדיקים מסויימים, והתקשרותו לצדיק 

מעלה את הכל.

דרך שלישית היא, שאדם בונה בעצמו את כל הקומה כולה ע"י קיום כל ד' 
חלקי התורה הק'. או אז, בונה הוא סולם עצמי המוצב ארצה וראשו מגיע 

השמימה.

נשמה  כל  אמנם,  חכמים.  ולאמונת  ישראל  לאהבת  מקבילה  לכאורה  זו  דרך 
מושרשת במקום מסויים, ולכן גם אותו אדם, אף שבנה לעצמו סולם, עדיין 

עליו לקשר את עצמו לצדיק ששורש נשמתו למעלה מנשמת עצמו.

אולם ביתר עומק, האור אין סוף מאיר בכל המדרגות כולן. מי שמנקודת מצבו 
יגיע לו אור אין סוף, מעשהו יכול להעלות את עצמו לגמרי. אבל כל זה בתנאי 
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שהאדם בקע עד האור אין סוף, אבל אם הוא לא בקע עד האור אין סוף והוא 
נמצא במדרגה שלו, שהרי הוא עולה בצורה של הסולם - אז הוא חייב באמת 

את אופני העליות שדוברו עד עתה.

דרך  הקדושה,  התורה  דרך  קומה  של  בניה  תמיד  היתה  הדרך  בכללות  לכן, 
אמונת חכמים ודרך אהבת ישראל, אבל בסוד "הנה זה בא מדלג על ההרים 

מקפץ על הגבעות", אדם יכול לדלג לאור א"ס. 

אלא, שבדילוג הזה טמונה סכנה עצומה. כאשר האדם נמצא בשליבה העליונה 
לשאול  נופל  והוא  קטנה,  מעידה   - חסרות  למטה  והשליבות  הסולם  של 

תחתית!!

לכן, גם אדם שזכה לבחינת "מי יעלה בהר ה'", אך העמידה שם היא מהדברים 
הקשים והמסוכנים ביותר. לכן אנשים רבים שבקעו איזה שהוא בקע לנקודה 

פנימית, בהמשך הדרך נופלים ח"ו למטה.

צריך  למטה,  לרדת  בכדי  או  לבנות את השלבים שלמטה,  אדם  שיוכל  בכדי 
סולם. כמו שיש סולם מלמטה למעלה, כך יש סולם מלמעלה למטה. והסולם 
הזה הוא או אהבת ישראל, או אמונת חכמים שהיא מחזיקה אותו, או ששוב 

הוא בונה את עצמו על גבי התורה.

נמצא, שבכדי שאדם יוכל להחזיק מעמד שם, הוא מוכרח את החלקים הללו, 
השאלה היא רק אם עבור העליה או עבור הירידה. 

בו  דבוקים  ולהיות  לעלות  ניתן  שבאמצעותם  הסולם,  גדרי  בכללות  אלו 
יתברך.

על כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם לקבל השכר 
במקומו וזמנו.

נתבאר אם כן, שאין תכלית האדם הגוף, אלא הנשמה הקדושה שהיא עליונה 
למעלה מן המלאכים, והעולם הזה הוא רק אמצעי לעולם הבא שהוא התכלית. 

שם יוכל האדם לקבל את השכר במקומו וזמנו.

מהו השכר לעתיד לבא?

לצדיקים,  מחול  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש  "עתיד  הקדושים:  חז"ל  לנו  גילו 
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ואמר  שנאמר:  באצבעו,  מראה  ואחד  אחד  וכל  עדן,  בגן  ביניהם  יושב  והוא 
ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה 

בישועתו" )תענית לא ע"א(. 

מראים באצבע ואומרים: זה! 

מהי הגדרת המושג "זה"? 

ידועה ההלכה השנויה בפרק 'אלו מציאות', שלתלמיד חכם מחזירים אבידה 
בטביעות עינא, כגון שמראים לו חמש טליתות ושואלים אותו מה שלך? והוא 
מצביע ואומר: זה! אני מכיר את הטלית הזו, והיא ודאי שלי. זוהי טביעות עין 

של תלמיד חכם.

"זה ה' קוינו לו ויושיענו" - כוונת הדבר: הנה, את 'זה' אני מכיר! מהיכן הוא 
מכיר? אם בחייו לא היתה לו הכרה במציאות השי"ת רח"ל, הוא לא יוכל כעת 
לומר בבטחה: 'זה!' כי מי אמר לו שזהו הקב"ה? אולי זה ח"ו מישהו אחר. רק 
מחמת היותו צדיק, שבימי חייו היתה לו הכרה במציאות השי"ת - שייך שיורה 

באצבע ויאמר: "זה ה' קוינו לו".

שכן, הכרה אין הכוונה הכרת השכל, כגון שאדם מכיר ששתים ועוד שתים הם 
ארבע. הכרה פירושה: אני מכיר! בגמ' בבא בתרא הוזכר דין "יכיר", שאב יכול 
להכיר ולומר: 'זה בני בכורי'! כמפורש בפסוק: "כי את הבכור... יכיר לתת לו 

פי שנים" )דברים כא, יז(. 

זו איננה הכרה שכלית גרידא, אלא הוא מכיר את מהותו של הדבר. כשאדם 
אומר שיש לו מכרים, אין כוונתו לאלו שהוא מכיר אותם בשכלו, שהרי גם 
האדם  את  להגדיר  ניתן  לא  ואעפ"כ  מכיר,  אדם  החשבוניים  התרגילים  את 
ואת החשבון כ'שני מכרים'... מכרים זו הגדרה של ידידים, שנים שיש ביניהם 

היכרות בנפש.

כשבעל ה'חובות הלבבות' משתמש בהגדרה 'הכרה', אין כוונתו הכרה שאדם 
יודע. הכרה פנימית פירושה שהדבר מוכר לאדם מתוכו, הוא מכיר אותו.

אדם היודע שאש מחממת - זוהי הכרה, כי הכרתו בחום האש אינה באה לו רק 
משום שבשכל הסבירו לו שאש מחממת, אלא משום שעמד ליד האש והרגיש 
חום, ממילא מוכר אצלו בנפש שאש מחממת. זו לא רק הכרה שכלית, אלא 

מכיר הוא את הדבר גם מתוכו.
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כשתלמיד שומע דברים מרבו, הוא מכיר אותם כי כך הוא שמע מרבו, אך אין 
לו הכרה עצמית בהם.

- מכאן  בעומק, לאחר שהרב מלמד את התלמיד, שזו תחילת ההכרה  אבל 
ואילך על התלמיד להגיע להכרת הדברים מתוכו.

"זה ה' קוינו לו ויושיענו". ההצבעה ואמירת ה"זה", תהיה רק ע"י אלו שהגיעו 
להכרת ה' כאן בעולם הזה.

נתבונן ונבין את עומק הדברים.

לאדם יש נשמה ויש לו גוף. כפי שהזכרנו לעיל, הגוף הוא למטה מן המלאכים. 
הגוף מורכב מארבעת יסודות החומר של העולם השפל, והמלאכים מלמעלה. 

משא"כ נשמת האדם, שהיא גדולה אף יותר מן המלאכים.

והנה, כאן מבואר שהשכר לעתיד לבא יהיה שכר המתאים לנשמה. עתה נתבונן: 
האם השכר ינתן לנשמה דרך המלאכים או לא?

אם השכר עובר דרך המלאכים, הרי ששוב זוהי השפלה של הנשמה, כי הנשמה 
היא למעלה מן המלאכים. 

כאן בעולם הזה שהנשמה נמצאת בתוך גוף, ישנה הבחנה שהשכר עובר דרך 
שהשכר  לבא  לעתיד  אבל  לגוף.  ומהמלאכים  למלאכים  מהנשמה  המלאכים, 

צריך להיות נתון לנשמה עצמה - זהו שכר שלא עובר דרך המלאכים.

כי כמו שהגוף הוא השפלה לנשמה - כך בעומק הדק והעמוק, גם המלאכים 
בערך הנשמה זהו סוג של השפלה, שהרי היא למעלה מן המלאכים.

לפי זה נבין את העומק הנוגע לנו. 

רבים הם האנשים הסבורים כי הנקודה העליונה שיש לשאוף אליה, היא לזכות 
לגילוי אליהו. "אשרי מי שראה פניו בחלום אשרי מי שנתן לו שלום והחזיר 

לו שלום", אכן זכות גדולה. 

אמנם, בשם ר' משה מקוברין מובא שהתבטא פעם: אין ברצוני דווקא להגיע 
לגילוי אליהו, אני רוצה רק את הדרך איך מגיעים לגילוי אליהו! מדוע? כי אחרי 
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גילוי אליהו ישנו המשך לעבודה. גילוי אליהו הוא בסה"כ דרך, שביל, להמשך 
העבודה. כמו שמביא המהרח"ו בשערי קדושה, שישנם ארבעה סוגי גילויים, 

והעליון שבהם הוא לא גילוי אליהו. 

ומהו אותו גילוי עליון? 

לפי המתבאר לפנינו, הדבר ברור מאד: גילוי אליהו זו בחינת גילוי של מלאך, 
ואילו גילוי נשמת האדם ]כלומר שנשמת האדם גלויה אצלו[ הוא גילוי במדרגה 

גבוהה יותר!

מטשרנוביל,  והרבי  הזקן  האדמו"ר  נפגשו  שפעם  מעשה,  מספרים  זה  בענין 
והרבי מטשרנוביל סיפר בהתפעלות: 'יש לי תלמיד פלוני שזכה לגילוי אליהו'. 
נענה האדמו"ר הזקן ואמר: 'ולי יש תלמיד שזכה לגילוי הנשמה!' ]ליתר דיוק, 
ליחידה שבנפש[. כאשר האדם זוכה לגילוי נשמתו, אזי הוא צריך לעלות מעלה 

ולחפש ולגלות את הקב"ה בקרבו.

אדם רוצה לקבל את התורה הקדושה. ממי הוא מקבלה? כשעם ישראל עמדו 
במעמד הר סיני וקיבלו את התורה, הם קיבלו אותה מפי מלאך, או שקיבלו 
זאת מהבורא עולם? "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום" )מכות כד ע"א(, 

קיבלנו זאת ישירות מבורא עולם.

מי שמעיין בספרים הקדושים ימצא, שהיו בני אדם במשך הדורות שקיבלו 
תורה ממלאכים. יש את שר התורה, שממנו מקבלים תורה, ויש מלאכים למטה 

ממנו.

אבל מהו הגילוי האמיתי של התורה?

"כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה" )משלי ב, ו(. אדם מורכב מנשמה וגוף. הגוף 
רוצה לקבל מהמלאכים, כי הם למעלה מהגוף, אבל הנשמה שהיא חלק אלו-ק 
ממעל, צריכה לקבל מהקב"ה את התורה. קוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא, 
וא"כ המקור שלנו באורייתא הוא קודשא בריך הוא. שכר העולם הבא הוא 

דבקות בבורא עולם, ומשם השגת התורה הקדושה.

בדברינו אלה שהנשמה למעלה מן המלאכים, טמונה השלכה מאד עמוקה.

בקרב כולנו ישנה ציפיה לגאולה השלימה בב"א. אדם רוצה לצאת מהגלות כי 
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קשה לו כיום. יש חושך, יש חומר. הוא סובל ממידות רעות, מטירדות גשמיות, 
כל אחד והסבל שהוא סובל, אך להיכן הוא רוצה להגיע? 

כך,  כל  וחשובה  עליונה  נשמה  בנו  ניתנה  למקור.  להגיע  אדם מטבעו שואף 
היותר  לשורש  ומשם  לנשמתו,  להגיע  חפץ  והוא  מהמלאכים,  יותר  גבוהה 

עליון, לא"ס ב"ה.

נקודת  זו  לא  המלאכים.  לגילוי  איננה  התשוקה,  השאיפה,  בעומק,  כלומר 
העבודה. השאיפה לגילויים צריכה להיות לדבר שונה לחלוטין.

פעמים רבות אנשים הולכים לברית מילה, מתוך תשוקה להימצא במקום שבו 
היא  הנביא  אליהו  את  לראות  בנפש  הקיימת  השאיפה  הנביא.  אליהו  נמצא 

שאיפה נכונה, אבל צריך לדעת שהיא בסה"כ שביל, דרך.

מוכרח  בעומק  כך   - הנביא  אליהו  את  לראות  בנפש  שאיפה  שישנה  כשם 
שתהיה לאדם שאיפה להגיע לנשמתו, ואח"כ להכרה במציאות השי"ת. 

ְלמה אליהו הנביא עצמו שואף? לגילוי השי"ת. ובעומק שנשמתם של ישראל 
היא למעלה מן המלאכים, א"כ השאיפה שלנו איננה לגילוי מלאכים. ודאי שאין 

לשער ערכו של גילוי מלאכים, אך לא זו התכלית! 

במקומות רבים בספרי הקדמונים מוצאים אמנם שמות של מלאכים, השבעות 
של מלאכים וגילוי תורה של מלאכים, והכל תורת אמת, אבל מה השאיפה?

המלאכים שהיו אצל אדם הראשון, ְלמה הם שמשו אצלו? הם רק צלו לו בשר 
וסיננו לו יין, או שמא גם לימדוהו תורה? הם היו מלאכים לצרכי גופו בלבד 

כביכול!

כיום לאחר החטא, כיון שנפלנו בדרגתינו - רוצים אנו להשתמש עם המלאכים 
לצורך נשמתנו, אבל המבנה הראשון, האמיתי, של הבריאה היה: מלאכי השרת 
צולים בשר ומסננים יין עבור אדם הראשון. הם רק סייעו לו לצרכי גופו, אך 

תורה הוא למד מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו. 

קודם  הראשון  אדם  למדרגת  לחזור  היא  שאיפתנו  הרי  שירדנו,  עכשיו  גם 
החטא. ששת אלפי השנים הם בעצם תהליך של חזרה לאותה נקודה. אנחנו 
נמצאים אמנם במדרגה יותר נמוכה, נפלנו לחטא, אבל אנחנו צועדים בכיוון 
של תיקון החטא. זוהי כל מטרת הששת אלפים שנה, לחזור בחזרה למקום 

של קודם החטא.
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ולהיכן אנו רוצים לחזור? למצב שהמלאכים יצלו לנו בשר ויסננו יין, אבל את 
התורה הקדושה תקבל הנשמה ישירות מבורא עולם.

המהרח"ו מביא מהאר"י ז"ל, שהיתה לו אפשרות לעלות למתיבתא דרקיעא 
בלילה ולהיכנס להיכן שהוא רוצה ללמוד תורה. הוא יכל להיכנס למתיבתא 
דרבי עקיבא ועוד, או ללמוד במתיבתא דקודשא בריך הוא, כמו שמצינו בכמה 
מקומות בחז"ל שקוב"ה יושב ושונה, זה אומר כך וזה אומר כך, ולמתיבתא זו 

של קודשא בריך הוא צריך שתהיה שאיפת כל אדם להגיע. 

אם כן, עבודת האדם ראשית כל, היא להכיר שיש בו את אותה נשמה עליונה 
שהיא למעלה מן המלאכים, ואז להבין שהמקור שלה הוא מאת קוב"ה בלבד. 
בלבד  המלאכים  מן  תורה  לשמוע  יכולה  הנשמה  בחטא,  שנפלנו  מחמת  רק 
]ולואי ונזכה לכך[, אבל מקור הנשמה של כל אחד מאיתנו, המקום שלשם אנו 
שואפים לחזור, הוא המדרגה שלמעלה מן המלאכים, לקבל תורה מפי קודשא 

בריך הוא.

לפי זה נבין דבר נוסף.

גילוי התורה שצריך להביא אותנו לימות המשיח ולתחיית המתים, הוא איננו 
רק גילוי תורה של המלאכים, כי אם גילוי תורה מפומא דקודשא בריך הוא, 
אלא שישנם שלבים בגילוי זה. לכן אנחנו רואים בספרי הדורות הראשונים 
מפי  גילוי  היתה  הגילויים  שצורת  דורו[,  בני  ספרי  ושאר  הקנה  ספר  ]כגון 

מלאכים.

לעומת זאת בדורות האחרונים רואים אנו שחדר לעולם אור של דבקות לבורא 
מפומא  תורה  היא  להתגלות  התורה שצריכה  בעצם  כי  הדבר,  ועומק  עולם. 

דקודשא בריך הוא, וכאשר נזכה לה - אז ניגאל. 

הגאולה הרי תהיה גאולה שלימה. לא כמו גאולת מצרים שהיתה גאולה חלקית, 
אלא תהיה גאולה אחת ודי. אין יותר גלויות. 

ומהי אותה גאולה שלימה? לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא ע"י שליח 
]שזה משה רבינו שהוא למעלה ממלאך ושרף, הוא נשמה[, אלא הקב"ה בכבודו 

ובעצמו, ובעצמו שלמעלה מכבודו.
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אלא  וחשובה.  עליונה  כך  כל  נשמה  עם  נבראנו  התכלית שלמענה  בעצם  זו 
אנו  מתכוננים  אך  אדמתנו",  מעל  "ונתרחקנו  משם,  רב  מרחק  שהתרחקנו 
לחזור בחזרה למקור, למחצב השורש שמשם ניתנה לנו הנשמה, ללמוד תורה 

מפי קודשא בריך הוא.

אילו תתגלה רק תורת המלאך שהוא שר התורה, אף שבודאי זהו אור עליון 
שאין כל בריה כאן בעולם שהיא נשמה המולבשת בגוף יכולה לתאר ולשער, 
אך גילוי זה לא יביא את הגאולה העתידה. הגאולה העתידה תבוא רק כאשר 
יתן  ה'  "כי  יתברך,  ממנו  תורה  ויקבלו  ב"ה  סוף  באין  דבקים  יהיו  הנבראים 

חכמה מפיו דעת ותבונה". רק אז נזכה לגאולה שלימה.

לכן, רואים אנו שבדורות אחרונים אין כמעט מי שמוריד מלאכים. לא זו הנקודה 
שמשם אנחנו מנסים לינוק את התורה, ע"י השבעות מלאכים וכדומה. 

ומהי כן צורת היניקה? 

זו הדרך שהרמח"ל מציע לנו כאן בספרו. בספר לא הוזכרו השבעות מלאכים 
או דרכים מעין אלו. כתובה כאן דרך לגמרי שונה: על האדם לתקן את עצמו 
ולהגיע לדבקות בבורא עולם, ומשם לקבל את התורה. כאשר נקבל את התורה 
מכח הדבקות השלימה בו יתברך - זה יהיה האור שיביא את הגאולה לעולם.

כמובן, זו איננה תורה לשכל הפשוט של האדם, זו תורה של קודשא בריך הוא 
בכבודו ובעצמו.

ְוִהֵּנה ַאַחר ֶׁשָּיַדְענּו ֶזה, ָנִבין ִמָּיד ֹחֶמר ַהִּמְצוֹות ֲאֶׁשר ָעֵלינּו 
ָהֶאְמָצִעים  ֵהם  ֵאֶּלה  ִהֵּנה  ִּכי  ְּבָיֵדינּו.  ֲאֶׁשר  ָהֲעבֹוָדה  ִויָקר 
ֵלמּות ָהֲאִמִּתי ֲאֶׁשר ִּבְלָעָדם ֹלא ֻיַּשג  ַהְּמִביִאים אֹוָתנּו ֶאל ַהּׁשְ

ְּכָלל.

למדנו מהי התכלית. נבראנו עם נשמה שהיא למעלה מן המלאכים, ותכליתה 
דבקות בבורא עולם. אבל איך, מהי הצורה להגיע לאותה דבקות נכספת?

נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו. אם האדם היה מורכב מנשמה בלבד, הרי 
שיכל לומר שע"י מחשבות עליונות הוא יהיה דבוק בבורא עולם. אבל הנשמה 
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שלנו הרי התלבשה בגוף, וא"כ איך נגיע לדבקות? ע"י המצוות אשר נצטוינו 
יש  לנשמה  הנשמה.  את  נגלה  מעשיות, שדרכן  מצוות  לנו  נתן  הקב"ה  בהן! 

תרי"ג אורות, תרי"ג חלקים, וכנגד זה ניתנו לנו תרי"ג מצוות.

ויקר העבודה אשר בידינו. זולת הקיום בפועל של תרי"ג המצוות, יש לנו את 
העבודה שזו עבודת הנפש הפנימית, עבודת תיקון המידות וישוב המחשבות, 

כפי שראינו לעיל.

למה  כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי. 
דוקא הם אלו המביאים?

אם הנשמה היתה נשמה לעצמה שחיה בעולם רוחני, אכן היה בכוחה להיות 
דבוקה בבורא עולם בלי קיום מצוות בפועל, כי שם, בעולם הרוחני, אין לה 
עור בהמה גסה ולא עור בהמה דקה, ואף לא גידולי קרקע, ממילא לא שייך 

בה קיום מצוות.

אבל מחמת שמולבשת הנשמה בלבוש חומרי, שהוא הגוף - ממילא מתחברים 
עכור,  חומרי  הינו  הגוף  גוף.  הנקרא  לבוש  אותו  דרך  שבתוכנו  לנשמה  אנו 
וע"י שמקיימים אנו את המצוות בפועל, הננו מזככים את הגוף ונותנים לאור 

הנשמה לבקוע דרך הגוף.

והנה, גם אחרי שאדם בקע את הגוף, עומדת בפניו מחיצה נוספת: המידות 
החומרי  הגוף  את  לבקוע  עליו  באדם,  להאיר  תוכל  שהנשמה  בכדי  הרעות! 
במעשי המצוות, ואת מידותיו הרעות בתיקון המידות. רק אז יכולה הנשמה 

להאיר בו כראוי.

הרבה  החומר  את  זיכך  הוא  אחד.  מסך  רק  לבקוע  זוכה  ואדם  שקורה  אלא 
מאד, ויתכן שעשה זאת באופן הקיצוני ביותר, כגון ע"י שמירת קדושת היסוד 
הסיר  הוא  עי"ז  ותעניות.  קרח  כטבילות  והתעניות  הסיגופים  אופני  ובשאר 
מעליו מסך אחד של החומר, והנשמה מתחילה להאיר בו. ומה קורה אז? הוא 
לא תיקן את מידותיו, הוא נשאר בעל גאווה, ואז כל השגותיו הופכות להיות 

כלי לגאוה שלו. 

ישנם אנשים ששמרו על קדושת היסוד באופן מאד חזק והצליחו להגיע לאור 
גדול,  אור  להם  יש  מחד  לחלוטין.  כמעט  תוקנו  לא  מידותיהם  אבל  פנימי, 
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רק  שומר  אדם  ואם  הדרך,  באמצע  הפסיקו  הם  אבל  הקדושות,  כל  שורש 
ואינו ממשיך הלאה לתקן את מידותיו - הוא בעצם מקבל אור  את היסוד 
ולבוש אחד הוסר, אבל הוא משתמש עם  לו שני לבושים  כי היו  מהנשמה, 

האור בדרכים לא טובות!

ובשמים  הארות,  מיני  כל  לאדם  יש  לפעמים  הק',  בבעש"ט  שמבואר  כמו 
שוחקים עליו. למה? כי הוא משתמש עם כל האור שיש לו למידות רעות, ואז 

לעולם לא יגיע עם זה לכלום.

כאשר אדם יוצא מן העולם הזה, מהגוף הוא הרי יוצא, את הגוף שמים בקבר, 
אך ממידותיו הרעות, כגון הקנאה התאוה והכבוד - מהם הוא לא מתנתק! 

המידות  את  והמית  תמות",  שלא  עד  "מות  בחייו  בעצמו  קיים  הוא  אם 
השליליות - אזי הוא גילה אור יותר פנימי, אבל אם לא - הוא רק התנתק 

מהלבוש החומרי, מהגוף, אך מידותיו הרעות נשארו קיימות בו. 

כשם שבשעה שאדם מת באפשרותו להתנתק מהחומר בפועל ולא להתנתק 
מהמידות הרעות - כך גם אדם שחי כאן, יתכן שהתנתק בפועל מהחומר, הוא 
נזיר, לא שותה יין, פרש מכל הנאות העולם - אבל "אם יסתר איש במסתרים 
ואני לא אראנו נאום ה'" )ירמיהו כג, כד(. ה'אני' לא נהיה יותר קטן שם, הוא רק 
נהיה יותר גדול. יכול להיות שאדם יתפטר מהחומר, אבל מידותיו הרעות לא 

רק שלא תוקנו, אלא שהן התעצמו!

מבחורי  לאחד  שידוך  הציע  שפעם  זצ"ל,  ירוחם  ר'  במשגיח  המעשה  ידוע 
הישיבה, והיה איזה שהוא חסרון בצד של הכלה, שמחמתו סירב הבחור לגשת 

להצעה, באומרו: 'ההצעה אינה מתאימה לבחור במעמד שלי...' 

ר' ירוחם שמע את הטענה, ואמר לבחור: 'עליך לעבוד על מידת הענוה, ובעוד 
חצי שנה נדבר שוב'.

אחרי חצי שנה בא אליו ר' ירוחם ושאל: 'נו, כעת אפשר להציע?' 

אמר הבחור: 'כעת רכשתי לעצמי מעלה נוספת, אני בעל ענוה, ובודאי שההצעה 
איננה מתאימה למעמדי'...

כי אכן יכול אדם לעבוד על החומר, ועדיין מידותיו לא תוקנו כלל. 
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אבל קיים גם מצב הפוך. ישנם אנשים שעבדו קשה על מידותיהם, ופחות עבדו 
על החומר. אצלם בדרך כלל האור אינו יכול להגיע לעשיה, כי לבוש המידות 
הוא יותר פנימי מלבוש החומר, וממילא מי שהסיר את הלבוש החיצוני של 
החומר ונשארו רק המידות - האור יותר גלוי אצלו, אבל זה שהסיר את לבוש 

המידות ולא הסיר את הלבוש של החומר - אצלו האור פחות מתגלה.

כאלו  שישנם  לראות  יכול  האדם,  בני  נפשות  לעומק  להתבונן  שיודע  מי 
שהסירו יותר את החומר ופחות את המידות, וישנם שהסירו יותר את המידות 
השליליות ופחות את החומר, אך שניהם אינם מגיעים להארה ברורה, כי לכל 

אחד מהם יש עדיין מחיצה אחת מתוך השתים.

אלא, שזה שהסיר את מסך החומר ולא הסיר את מסך המידות, עבודתו עדיין 
הרבה יותר רחוקה, וגם כשימות תישאר לו מחיצה ומסך של מדות. משא"כ 
חלילה  הכוונה  ]ואין  החומר  את  הסיר  ולא  הרעות  המידות  את  שהסיר  זה 
לעבירות בפועל, שזה בדרך כלל לא קיים אצל מי שתיקן את מידותיו, אלא 
רק חוסר פרישות יתירה[ - הוא קרוב יותר לאור הפנימיות, כי בשעה שימות 
ויוסר ממנו מסך הגוף החומרי, מיד יעלה. אבל אותו אדם שהסיר מעצמו את 
החומר ואת המידות הרעות לא הסיר - בהגיעו למעלה מצפה לו מסך קשה 

מאד של המידות הרעות.

לבוש  את  וכן  החומר  לבוש  את  להפשיט  היא  האדם  עבודת  פנים,  כל  על 
המידות השליליות ולתקן, כל אחד כפי ערכו, ואז לגלות את הנשמה האלוקית 

שנמצאת בקרבו. כך זוכה הוא להגיע למקורו והגוף הולך ומתעלה.

אלו, אם כן, האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי אשר בלעדם 
לא יושג כלל. אדם לא יכול להגיע לעבודה פנימית אמיתית ללא קיום המצוות 
בפועל יחד עם תיקון המידות. "כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק", אם 

הלבוש שק - אדם לא יכול להגיע.

ָּכל  ִקּבּוץ  ִמֹּכַח  ֶאָּלא  ַמִּגיַע  ַהַּתְכִלית  ֵאין  ִּכי  ָידּוַע  ְואּוָלם 
ָהֶאְמָצִעים ֲאֶׁשר ִנְמְצאּו ַוֲאֶׁשר ִׁשְּמׁשּו ְלַהִּגיעֹו,
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במשל הגשמי, כאשר באים לעשות עוגה, יש להכניס בה את כל החומרים 
הנדרשים. אם יחסר שמן - יהיה חסר בטעם העוגה. אם יחסר מלח - גם כן 

יהיה חסר בטעם.

כך גם בנמשל, שהוא העולם הזה: הקב"ה נתן לנו תרי"ג איברים ותרי"ג מצוות, 
ובימי חיינו עלינו לנצלם. צריכים לקבץ את כולם!

לומר  אין אדם שיכול  יחטא",  ולא  יעשה טוב  צדיק בארץ אשר  ואף ש"אין 
שבכוחו לקבץ את הכל! הרי לעולם אדם עושה דברים שלאחר מעשה הוא 

מתחרט עליהם. איך, אם כן, ניתן לקבץ את כולם? 

הרי לכאורה הדברים הללו מייאשים את האדם. אם היו אומרים לאדם 'רובו 
ככולו', היה האדם אומר: עוד יש תקוה, אעשה את הרוב והמעט יתבטל ברוב. 
אבל כשמוגדר כאן שאין התכלית מגיעה אלא מכח קיבוץ כל האמצעים - הרי 

לכאורה אי אפשר להגיע לכל האמצעים!

אמנם, זה שאדם נפל - "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", אבל 
אם הוא כל ימיו בתשובה, אפילו שנפל - בכח התשובה הוא מעלה גם את 

המעשים השליליים שעשה.

כמובן  נשיגם?  איך  האמצעים.  כל  את  מוכרחים  אנו  לשלימות,  להגיע  כדי 
מאדם  שחוץ  מאחר  אבל  תמיד,  הישר  בדרך  ללכת  היא  הרצויה  שהתכלית 
הראשון אין אדם שיכול ללכת בלי להיכשל כלל, עלינו להיות כל ימינו בתשובה, 

ואז אפילו אם נפלנו, יש לנו את כל האמצעים מכח מעלת התשובה.

נמצא, שבלי מעלת התשובה, אדם לא יכול להגיע לעולם לכל האמצעים.

ַהּנֹוָלד  ַהַּתְכִלית  ִיְהֶיה  ֵּכן  ְוִׁשּמּוָׁשם,  ָהֶאְמָצִעים  ֹּכַח  ּוְכִפי 
ֵמֶהם.

ככל שיש לאדם יותר אמצעים - כך התכלית גלויה יותר.
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ְוָכל ֶהְפֵרׁש ָקָטן ֶׁשִּיָּמֵצא ָּבֶאְמָצִעים, ִּתָּבֵחן ּתֹוַלְדּתֹו ְּבֵברּור 
ַוַּדאי ְּבַהִּגיַע ְזַמן ַהַּתְכִלית ַהּנֹוָלד ִמִּקּבּוץ ֻּכָּלם ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי, 

ְוֶזה ָּברּור.

כאן מדגיש רבינו הרמח"ל נקודה יסודית נוספת. לפעמים בפרטים הדבר נראה 
קטן, אבל כשנבוא למציאות של התכלית, יתגלה שמדובר בדבר גדול.

משל למה הדבר דומה, לאדם יש אבן חן קטנה, והוא שורט בה שריטה קלה, 
כמעט בלתי נראית. והנה האבן היא כל כך יפה, עד שיש עליה קופצים רבים 
לקנותה. מה עושה בעל האבן שרוצה להרויח עליה כמה שיותר? מצלם אותה 

בהגדלה פי עשרים, ומפרסם את תמונתה ברחבי העולם לכל המרבה במחיר.

אלא, שעתה כשהגדיל את האבן פי עשרים - גם השריטה גדלה פי עשרים, ואז 
מה שהיה נראה כשריטה קטנה מאד - נראה עכשיו שריטה גדולה ורחבה.

ישנו זמן של העולם הזה שהוא "היום לעשותם", וישנו זמן של העתיד שהוא 
לו  קיימת  והקרן  הזה  בעולם  פירותיהם  אוכל  אדם  ואמנם  שכרם".  "לקבל 

לעולם הבא, אבל הקרן כביכול תופחת.

אם באמת אדם היה עושה מעשים בעולם הזה והיה מקבל בעולם הבא בדיוק 
את אותם מעשים, לא יעלה על הדעת שבמעשים היה חסרון קטן, ובתולדות, 
היינו בשכר, הוא ֵיראה דבר גדול. זה לא הוגן, כי באמת החסרון הוא בבחינת 

שריטה קטנה!

אבל אם המהלך בנוי בצורה כזו שאדם עושה מעשה קטן ולעתיד לבא הוא 
צומח וצומח עד שמקבל האדם פרי גדול - אם הפרי גדל, גם החסרון גדל יחד 

איתו. החסרון גדל באותו ערך של גידול הפרי.

אם כן, כל הפרש קטן שימצא באמצעים, על אף שבאמצעים הוא באמת נראה 
קטן, אבל תיבחן תולדתו בבירור ודאי בהגיע זמן התכלית, כי שם הכל יגדל, 

ובשעה שהדבר הוגדל - הוא נראה הרבה יותר ברור.

זהו המשל החיצוני, אך טמון עומק בדברים.
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מדוע הדבר נראה קטן לאדם בשעת מעשה? כי הוא לא מבין אותו.

משל למה הדבר דומה, ישנה רכבת גדולה עם עשרות קרונות, מאות מטרים. 
בא אדם שאינו בר דעת ומפרק גלגל אחד מתחתיה, בטענה שגם בלעדיו תוכל 
הרכבת לנסוע. והרי ברור כי טעות בידו, שכן, אמנם גלגל קטן הוא, אך עליו 

הרכבת עומדת.

בנוי.  הוא  איך  מבין  שאינו  היא מחמת  כקטן,  דבר  על  מביט  הסיבה שאדם 
ההסתכלות שלנו כיום היא הסתכלות חשוכה, אנחנו נמצאים נשמה בתוך גוף 

ואיננו רואים את אור האמת, לכן נראים לנו דברים כפרטים קטנים. 

אבל כאשר נבין איך הדבר בנוי, יתברר לנו שהפרט הנראה לנו קטן - בעצם 
הוא לא קטן, וזאת מכיון שעליו, ובעצם על כל הפרטים כולם, בנוי הכל, לכן 
אין מושג בעולם של "פרט קטן". נמצא, שהסיבה מחמתה אנחנו מחשיבים 
את הפרט לקטן, היא כיון שאיננו תופסים את המשמעות כיצד הוא בונה את 

הכל.

זהו סוד בבריאה כולה, כמו שמובא בשם הבעש"ט הק' שמקצת האחדות היא 
כל האחדות. כל דבר קטן הוא בעצם מאיר על הכל, ומחמת כך חסרונו הוא 

חסרון בכל!

ַהִּמְצוֹות  ִעְנַין  ַעל  ֶׁשְיֻדְקָּדק  ֶׁשַהִּדְקּדּוק  הּוא  ַוַּדאי  ֵמַעָּתה 
ְוָהֲעבֹוָדה, ֻמְכָרח ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַתְכִלית ַהִּדְקדּוק, ַּכֲאֶׁשר ְיַדְקְּדקּו 
נֹוֶלֶדת  תֹוַלְדָּתם  ִּכי  ָיְקָרם,  ְלרֹב  ְוַהְּפִניִנים  ַהָּזָהב  ׁשֹוְקֵלי 

ֵלמּות ָהֲאִמִּתי ְוַהָּיָקר ַהִּנְצִחי ֶׁשֵאין ָיָקר ְלַמְעָלה ִמֶּמּנּו. ַּבּׁשְ

הרי זה ברור ופשוט אצל כל אדם, שלא באותו משקל ששוקלים את העגבניות 
בשוק, שוקלים את הגרמים של הזהב. 

גזל, כי דרך  אדם שהגיע לשוק ולא דקדק על הגרמים, ודאי אין בכך חשש 
העולם שלא מקפידים על גרמים במכירת ירקות. אבל אדם ששקל זהב ולא 
דקדק בגרמים - הוא גזלן בוודאות, כי שם כל גרם מדוד ומשלמים עליו מחיר 

יקר.
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עתה נתבונן בעצמנו, כיצד מביטים אנו על החיים? האם החיים הם בבחינת 
עגבניות, או שהם בבחינת זהב. אם החיים הם כעין עגבניות, הרי שאין משמעות 

לכל פרט מהם. פרט אחד יותר, פרט אחד פחות - לא משנה לו כלל.

אבל אם האדם מסתכל על החיים כמו על זהב - הרי שכל פרט, כל דבר קטן, 
נתפס אצלו בצורה לגמרי אחרת.

זהו כל יסוד תורה הקדושה, שהרי בעצם ישנן תרי"ג מצוות, ולשם מה, אפוא, 
אותה  ופירטו  מהתורה  מצוה  כל  לקחו  פשוט  ז"ל  חכמינו  הש"ס?  כל  נצרך 
לפרטים, כגון מצות שבת, ישנה מסכת שלימה העוסקת בענייני השבת, ל"ט 

מלאכות, והגמ' באה לפרט אותן.

ויותר עד אין  יותר  יודע לפרט את הדברים  ובאמת, מי שהוא תלמיד חכם, 
חקר, ומתוך כך הוא מעריך כל פרט. הוא מעריך פרטים בהלכות שבת, כהררים 
התלויים בשערה, הוא מבין שתפיסה פרטנית עשויה לשנות את כל התמונה.

אדם יכול להגיע לבית דין עם איזו שהיא שאלה ב'חושן משפט', ופרט אחד 
קטן בסיפור שלו - הופך את כל הקערה על פיה.

פרט  וכל  פרטים,  מהרבה  מורכב  שהכלל  להבין,  לאט  לאט  האדם  לומד  כך 
מעמיד את הדבר במקומו.

אם אדם יוצא מאותה תפיסה לעבודת ה', בכך הוא מביט על התרי"ג מצוות 
ועל כל פרטי העבודה במבט פנימי של חכמה, כי הוא רואה את הפרט הגנוז 

בכל דבר כיצד הוא בונה את הכלל כולו, ואז בפועל הוא משתדל לקיימם.

אבל אם כאשר אדם מקיים את הדברים הוא מקיימם רק כהגדרה כללית, הרי 
שהוא מתייחס לדברים כמו ששוקלים עגבניות בשוק ולא כמו ששוקלים זהב, 

ואז הסיכוי שלו להגיע לתפיסה פנימית בעבודת ה' קלוש מאד.

חז"ל הקדושים אומרים: "לא עם הארץ חסיד" )אבות פ"ב מ"ה(. למה? כי רק אדם 
שהגיע לתפיסה פרטנית בדברים - יכול להגיע לעבודה פנימית אמיתית.

ודאי שישנה גם עבודה כללית, והיא הגלד החיצוני של כללות העבודה, אבל 
בעיקרה העבודה היא עבודה שנכנסת לעוד פרטים ולעוד פרטים בכדי לגלות 
כלל אחד: "ואני קרבת אלקים לי טוב", לגלות את הקב"ה. אבל איך מגלים 

אותו? ע"י כל הפרטים הקודמים.
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פעמים רבות, תופס האדם את התורה הקדושה רק בתפיסה של כלל; "תלמוד 
תורה כנגד כולם", "אין העולם מתקיים אלא על התורה". כל המימרות נכונות, 
אבל באופן כזה לא כל כך אכפת לו מהפרטים שהוא לומד, העיקר שהוא לומד 

תורה שעליה העולם עומד...

אבל אם הוא מקבל את מימד התפיסה הפנימי יותר בתורה, יבין כי אף שודאי 
על  רק  לא  על הפרטים שבתורה,  עומד  הוא  על התורה, אבל  עומד  העולם 
כלליה. אחרת - לא יהיה קיום מצוות, יהיה כלל אחד בתורה "ואהבת לרעך 

כמוך", ללא שום פרטים.

אם כן, ההבנה בדברי המשנה "לא עם הארץ חסיד" היא, שכאשר אדם ניגש 
ללמוד תורה, הוא בעצם בא להבין איך כל החיים וכל חוקי התורה, גדריה, 

פרטיה והלכותיה, בנויים על ההתפרטות. אלו כל חוקות התורה הקדושה.

אדם שאינו מייחס חשיבות לפרטים בעבודה, רח"ל הוא גם לא ייחס חשיבות 
לפרטים בהלכה, ובזה בעצם עקר את כל השולחן ערוך! הרי מה מכילים כל 
אותם ארבעה חלקים עבים של השולחן ערוך? הכל בנוי על פרטים! אם לאדם 
אין תפיסה של פרטים בעבודה, לא תהיה לו תפיסה של פרטים גם בתורה 

הקדושה וקיום הלכותיה, ואז ח"ו התורה כולה נעקרה ממנו.

אבל תלמיד חכם הרואה איך ההלכה משתנה מפרט לפרט, שההבדל בין סעיף 
אחד למשנהו נראה אמנם קטן מאד, אך השוני ביניהם מהותי - הוא מבין 
שבעצם כל התורה כולה היא בבחינת כללים ופרטים, וסוד הכלל הוא בסוד 
הפרטים שלו, וא"כ גם בעבודת הנפש הוא מתייחס לפרטים כפרטים, אבל לא 

מצד עצמם, אלא בכדי שהפרטים יגלו את הכלל הכולל.

ישנם אנשים שהם גסים, ומתייחסים רק לכללים. ישנם אנשים שהם חכמים, 
של  באור  הפרטים  את  מאירים  שאינם  עד  בפרטים,  שקועים  כך  כל  והם 

הכלל. 

ולהחזיר  הפרטים,  לכל  להגיע  לצאת מהכלל,  בעצם  היא  העבודה האמיתית 
את הכל אל הכלל בחזרה. להבין שבעצם כל הפרטים הם בנין, ותכליתם היא 
להאיר בהם את אור הכלל. הם אמצעי להגיע בסוף לתכלית האמיתית שהיא 

הדבקות בו יתברך שמו.
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ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים, ִּכי ִעַּקר ְמִציאּות ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה הּוא 
ַרק ְלַקֵּים ִמְצוֹות ְוַלֲעבֹד ְוַלֲעמֹד ְּבִנָּסיֹון.

בו  הדבקות  היא  בארוכה,  שהוזכר  כמו  התכלית,  אמצעים.  ויש  תכלית,  יש 
יתברך שמו, והאמצעים הם: א. לקיים מצוות. ב. לעבוד. ג. לעמוד בנסיון.

ּוְלִסּיּוַע  ְלֵעֶזר  ֶאָּלא  לֹו  ֶׁשִּיְהיּו  ָראּוי  ֵאין  ָהעֹוָלם  ַוֲהָנאֹות 
ִּבְלַבד, ְלֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַנַחת רּוַח ְוִיּׁשּוב ַּדַעת ְלַמַען יּוַכל ְלַפּנֹות 

ִלּבֹו ֶאל ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ַהֻּמֶּטֶלת ָעָליו. 

רצונה  והנשמה  נשמה,  טמונה  שבאדם  שאף  הרמח"ל,  רבינו  לנו  מזכיר  כאן 
ברוחניות, תשוקתה לעליונים - אבל סוף כל סוף יש לאדם גם גוף, ולגוף יש 

צרכים. 

צרכי הגוף בפשטות, הכוונה לאכילה כדי הצורך, שתיה כדי הצורך, שינה לצורך 
כדי  רק  לא  נקודה.  לעוד  מתייחס  הרמח"ל  כאן  אבל  וכדומה.  הגוף  החזקת 
הנקרא  נוסף  צורך  לגוף  שיש  אלא  ושינה,  שתיה  אכילה  של  הפשוט  הצורך 

"הנאות העולם", להנות מהעולם.

בפשטות אנו תופסים שההנאה מהעולם הזה היא שלילית. בא הרמח"ל ומגדיר 
לנו, כי אף שודאי הנאה מהעולם הזה לשם הנאה היא איננה דבר חיובי, שהרי 
"היום לעשותם ומחר לקבל שכרם", ההנאה היא לעתיד לבא ולא היום - אך 

ישנה הנאה שהיא כן ראויה!

מהי אותה הנאה ראויה?

צריך  זה  הוא שעולמנו  הכלל  לעולם  בלבד.  וסיוע  עזר  בבחינת  הנאות שהן 
להיות אמצעי לשם התכלית. כמו שלדוגמא עור של בהמה הוא אמצעי לקיים 
בו מצות תפילין ולהגיע אל התכלית הנרצית - כך גם הנאות העולם, נבראו 
לשם שתי מטרות: מחד - הם נסיונות לאדם, האם ימשך אחר הנאות העולם 
הזה או אחר התענוג שבתורה הקדושה, קיום המצוות והדבקות בבורא יתברך 

שמו. מאידך - יש להנאות תפקיד נוסף, להיות עזר וסיוע לעבודה הרוחנית.
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מחד ישנה עבודה של פרישות, האומרת שאדם צריך לפרוש מהנאות העולם 
הזה; "פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה", ומאידך ישנו אופן נוסף של 
וסיוע  עזר  לשם  מה?  לשם  אבל  הזה,  העולם  בהנאות  להשתמש  עבודה: 

בלבד!

הזה  העולם  הנאות  כל  בעצם  כך   - מצוה  תשמישי  של  מושג  שישנו  כשם 
אמורות לשמש את האדם כדי להגיע למצוה עצמה.

איך משתמשים בהן? מהו העזר והסיוע שעלינו ליטול מהעולם הזה? 

)נדרים מא ע"א(: "דדא ביה  שיהיה לו נחת רוח וישוב דעת. היינו כדברי הגמ' 
כולא ביה, דלא דא ביה מה ביה" - מי שיש בו דעת - יש לו הכל, ומי שאין 

לו דעת - אין לו כלום.

יוכל לעבוד את עבודתו הרוחנית כראוי,  ישנו תנאי אחד בסיסי כדי שאדם 
בבחינת  הוא  הדעת  ישוב  לאדם  שאין  בזמן  הדעת.  ישוב  לו  שיהיה  והוא: 
מטורף, דעתו מטורפת עליו כלשון חז"ל, ואז עבודתו אינה יכולה להיעשות 

כראוי.

כשרוצים להגדיר אדם בבחינה פנימית, הוא מוגדר כ"בר דעת". ככל שאדם 
גדול יותר בתורה, הוא יותר "בר דעת". ואין הכוונה רק שרכש לעצמו עוד 
ידיעות ]על אף שגם זה דבר גדול[, אלא הכוונה שכאשר התורה נהפכת להיות 
עצם מעצמיו, מתגלה אצלו דעת אמת שנקראת "דעת תורה". הוא הופך להיות 

בר דעת.

דעתם של חכמים היא ההיפך מדעתם של עמי ארצות. תלמידי חכמים ככל 
דעתם  ארצות  עמי  זקני  זאת  ולעומת  עליהם,  מתווספת  דעתם  שמזקינים 

מיטפשת עליהם, כלומר, הם מאבדים את הערך של הדעת.

התלמיד חכם עבודתו היא לעולם מכח הדעת שבתוכו. ואמנם יש יותר עומק 
בתורה הקדושה - האור הפנימי של קודם החטא, שהוא למעלה מן הדעת, 
אבל בתפיסה שאנו נמצאים כיום, הדבר הפנימי ביותר שקיים אחר חטא אדם 

הראשון, הוא נקודת פנימיות הדעת שבתורה הקדושה.

כאשר האדם מבין שהבסיס של כל העבודה הוא נקודת הדעת, הרי שעמד על 
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הצורך העמוק לעמול בתורה הקדושה. לא שזו הסיבה היחידה, אבל אחת מן 
בר  להיות  להפוך  כדי  היא  הקדושה,  בתורה  עמל  העיקריות שאדם  הסיבות 

דעת.

אותו  המנווט  הוא  כח  איזה  והשאלה  ומשכל,  חומרי  מגוף  מורכב  הרי  אדם 
בחייו, כוחות הגוף או כוחות השכל. ובעומק, זהו כח הדעת שבאדם.

כל זמן שאדם נע אחר תנועות החומר כפשוטו - הוא בודאי נע אחרי כוחות 
הגוף הנמוכים, ואין תקוה לעבודתו. הבסיס הראשון שאדם צריך לבנות לעצמו, 

הוא להיות בר דעת, לבנות את המוחין. 

הכח שבונה את המוחין דקדושה הוא עמל התורה בכלל, ועיון התורה בפרט. 
ע"י עמל התורה בכלל, אדם מדבק את עצמו בתורה שהיא בבחינת חכמה, 
וככל שאדם מעיין יותר בתורה הקדושה, לא רק שידע את מה שהוא לומד 
ויקיים בזה מצות ידיעת התורה, אלא בעומק, התורה מתאחדת עמו ונגלית 

אצלו תפיסה של דעת.

אצל  ביותר  שמתפקד  האיבר  מהו  בגוף.  רבים  איברים  לנו  יש  דוגמא.  ניתן 
האדם? מה הכי חי אצלו בגילוי? בעצם כל התשובות תהיינה נכונות, השאלה 

על מי מדובר...

ישנו אדם שעבודתו כל הזמן ללכת ממקום למקום, לעשות שליחויות. יתכן 
שכח החשיבה שלו מופעל רק כדי לבדוק היכן הכתובת המבוקשת, אבל מה 
שמתפקד אצלו בעיקר לאורך כל היום, הם הרגלים. הוא כל הזמן הולך ממקום 

למקום, זהו הכח הפועל אצלו.

ישנו אדם העובד כקופאי. הוא יושב על הכסא, וידיו הן המתפקדות רוב הזמן. 
ישנו אדם שיושב על הכסא וידיו משולבות, אבל הוא לומד. אצלו הכח הפועל 
כל הזמן הוא כח החשיבה. ואם הוא אדם שעבודתו להיות צופה במגדל ולוודא 

שאין גנבים - אצלו העינים הם הנקודה הפועלת במיוחד.

אדם שהוא דובר של חברה מסחרית, האיבר המרכזי שלו הוא הדיבור. ודאי 
שאם הוא לא יחשוב לא יהיה לו מה לדבר, אבל אם נבוא להגדיר מהו הכח 

העיקרי הפועל בו, אין ספק שזהו כח הדיבור.

כל אדם לפי צורת החיים שלו, יש לו איזה שהוא איבר שהוא הנקודה המרכזית 
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הפועלת אצלו. דבר זה משתנה מאדם לאדם, וגם באדם עצמו מחמת הנסיבות 
החיצוניות בהן הוא מונח.

מה באמת צריך לפעול בעיקר באדם?

בתורה הקדושה,  יותר  מעיין  ככל שהוא  והלב.  באדם: המח  יש  מלכים  שני 
הוא בונה את האיבר המרכזי שלו - המח. אין הכוונה ששאר האיברים אינם 
פועלים. הוא ודאי צריך לשמוע מקרא מגילה, לשמוע תקיעת שופר, האזניים 

פועלות, וכן שאר האיברים. אבל נקודת המרכז אצלו במשך היום היא המח.

"ודברת בם" ולא בדברים בטלים, זו מצות עשה שאדם צריך לדבר בדברי תורה, 
לקרוא  בעלמא,  גירסא  רק  העיקר  אין  תורה,  בדברי  לדבר  שיוכל  בכדי  אבל 
כך שהדעת  עצמו  לבנות את  עליו  ולהתבונן.  לעיין  חייב  הוא  אלא  ולקרוא, 

תהיה נקודת המרכז שלו.

אדם  ישנו  ומחשבה.  דיבור  מעשה,  לנפש:  יש  לבושים  שלשה  בכללות  והרי 
שנקודת המעשים אצלו היא העיקרית, כמו שהגדירו חז"ל )קידושין לג ע"ב( את 
אחד האמוראים "דבעל מעשים הוה". יש אדם שנקודת השינון שלו, נקודת 
הדיבור - היא הנקודה המרכזית, ויש אדם שנקודת המחשבה שבו היא הנקודה 

המרכזית.

זהו החילוק בכללות בין סיני ועוקר הרים. מי שהוא 'סיני', ממעתיקי השמועה, 
בעיקרון מה שפועל אצלו יותר הוא כח הפה וההקשבה. ומי שהוא עוקר הרים 

וטוחנם זה בזה, לא העיקר הדיבור אצלו, אלא המחשבה הדקה.

כדי שאדם יבנה את עצמו כראוי, כמובן שהוא צריך את כל הקומה כולה: גם 
מעשה, גם דיבור וגם מחשבה, השאלה רק בכל נפש ונפש מהי נקודת המרכז 
"החכמים  החיים':  עץ  ב'דרך  הרמח"ל  רבינו  כתב  כבר  והרי  שלה.  הפנימית 
הולכים הלוך וחשוב תמיד". ככל שאדם יותר פנימי - הוא יותר חושב. לא ח"ו 

מתעסק בדמיונות, אלא חושב!

ועל מה הוא חושב?

לא על החשבונות הרבים של העולם הזה, אלא חושב הוא בתורה הקדושה, 
של  חשבונו  ונחשב  בואו   - חשבון  "בואו  מעשיו;  ומחשבן  דרכיו  על  חושב 

עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה" )בבא בתרא עח ע"ב(.

הבסיס של העבודה הפנימית הוא, אם כן, הדעת.
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זוהי נקודה שלדאבוננו נעלמת מהרבה מאד אנשים. ב"ה יש להם רצון טוב 
לעבוד את הקב"ה ולהתקרב, והם אפילו מחפשים עצות מה לעשות בפועל. 

אין צל של ספק שאם אדם רוצה להיות עובד ה' באמת, הוא חייב לקיים את 
המצוות בפועל ולהיות מוסיף והולך במעשים, אבל כל דבר יש לו שורש מהיכן 
נובע. אדם שרק רוצה לדעת מה לעשות, הוא בעצם מחפש איזה ענף  הוא 

רחוק, אך חסרה לו נקודת השורש. 

התולדה האחרונה של הדעת היא העשיה. "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", 
אבל התלמוד יותר גדול. מעלת התלמוד היא עד כמה שהוא מביא לידי מעשה, 
אבל המעשה כשלעצמו אם אין בו את התלמוד - הוא לא ישובח. הוא ישובח 

עד כמה שהוא תולדה של "גדול תלמוד".

ממילא, כשבאים לדבר על תפיסת החיים בכלל, ודאי שאדם צריך לעשות, אדם 
צריך לדבר, אבל בעיקר עליו לבנות לעצמו קומה פנימית, שהיא עצם היותו 

חושב תמיד!

כשלא מבינים את היסוד הזה, גם לא מבינים לשם מה צריך הרבה ישוב דעת 
בחיים. כל הנאות העולם הזה, אומר הרמח"ל, צריך להשתמש בהן כדי לקנות 

ישוב דעת, אבל קודם צריך להבין שהחיים בנויים על ישוב הדעת.

לדוגמא: אדם רוצה לעשות מעשים טובים. הוא רץ ממצוה למצוה וממעשה חסד 
אחד למשנהו. לכאורה הוא ישובח, כי השתמש במידת הזריזות הנפלאה.

יכול להיות שזו זריזות נפלאה, ויכול להיות שהיא לגמרי לא נפלאה. אם יש 
לו ישוב הדעת תוך כדי הריצה - המעשה הבא מתוך ישוב הדעת ישובח. אבל 
הרבה פעמים כאשר האדם רץ, הוא מאבד את ישוב דעתו. ברגע שהוא מאבד 

את ישוב הדעת - המעשים שוב אינם משובחים.

לכן אמרו חז"ל במסכת בבא קמא )לב ע"א(, שאדם הרץ ברשות הרבים והזיק 
הרי הוא פושע, כי ברוב הפעמים אדם כזה אין לו ישוב דעת גדול, וברגע שהוא 

רץ - גם את אותו מעט דעת שיש לו כבר, הוא מאבד.

במעשים  לא  ]כמובן  בכמות המעשים  להוריד  צריך  אדם  פעמים  הרבה  לכן, 
את  כדי שיעשה  לעשותם[,  מחוייבים  במעשים שאין  אלא  מדינא,  שחייבים 

מעשיו מתוך ישוב דעת. 
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זוהי בחינת "טוב מעט בכוונה מהרבה שלא בכוונה" )טור או"ח סי' א(, והעומק 
בזה: כוונה עניינה ישוב הדעת. כאשר יש לאדם ישוב דעת הוא מכוון, אולם 

מי שאין לו ישוב הדעת אינו יכול לכוון. 

כפי שכבר ביארנו לאורך כל הספר מתחילתו, חלק מספרי המוסר בכלל וספר 
מסילת ישרים בפרט, אינו ספר של הדרכה, של הנהגות מה לעשות. ודאי שגם 

זה נכון, אבל במהותו זהו ספר של חכמה. "הן יראת ה' היא חכמה".

רק  לו  שיש  אדם  חכמה.  אינה   - מעשה  לידי  מביאה  שאינה  חכמה  ואמנם 
לו בעצם  זה סימן שחסר  והוא לא מיישם אף אחד מהם למעשה,  רעיונות 

תפיסת החכמה. אבל ראשית בונים אנו בנין של חכמה, של דעת. 

לכן "לא עם הארץ חסיד", כי אם הענין היה רק לעשות, מדוע שעם הארץ לא 
יוכל להיעשות חסיד? באפשרותו להצמיד לידו מורה הוראה, אותו ישאל לפני 

כל פעולה מה עליו לעשות, וכך יהא חסיד!

מה  יודע  שאינו  משום  זה  אין  חסיד"  הארץ  עם  ש"לא  הדבר  שטעם  אלא, 
לעשות. יתכן שהוא יודע כל מה שצריך לעשות והוא אף עושה הכל - ועם כל 
זאת הוא איננו חסיד! החסידות באה מתוך הדעת הפנימית שהאדם קנה, והוא 

מוליך את הדברים למעשה מכח דעתו, כפי שהאירה בו הדעת דקדושה.

אם כן, הבסיס הראשוני הוא שהעבודה בנויה על ישוב דעת. כאשר יש לאדם 
והוא פועל בצורה הראויה, אבל כאשר  נעשים מבוקרים  ישוב דעת, מעשיו 
אין לאדם ישוב דעת, הוא בודאי לא שם לב מה בדיוק הוא עושה, וכיון שכך, 

המעשים לא יכולים להיות ראויים.

אלא, שמחד יש לאדם שכל, אבל מאידך יש לו גם רצונות פשוטים של גוף. 
למשל: אדם יכול להגיע להכרה שכלית שדבר פלוני הוא לא טוב, אבל במציאות 

הוא מתנהג לגמרי הפוך, כי רצונותיו ותאוותיו שולטים על דעתו.

לאדם  יש  השני  מהצד  אבל  המטבע,  של  אחד  צד  הוא  באדם  שישנו  השכל 
תשוקות ורצונות. וניתן דוגמא:

אלא  לו.  וטוב  אשריו  הלילה.  עד  מהבוקר  תורה  וללמוד  לשבת  רוצה  אדם 
שלשם כך הוא החליט לדלג על ארוחת בוקר, ארוחת צהרים וארוחת ערב. 
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לכאורה, טוב מאד. אבל יכול להיות שבמציאות הוא מנסה לחשוב במוחו על 
דברי הראשונים והאחרונים בשעה שבטנו דורשת את שלה, ואז במקום לחשוב 
על הלימוד הוא חושב כל הזמן על כך שלא אכל היום. נוצר, אפוא, מצב שישוב 
הדעת אין לו, ללמוד הוא לא לומד, ובסוף על מה הוא חושב כל הזמן? על 

צרכי הגוף שלו...

לכן מצינו דעה, שעדיף שיאכל אדם לפני התפילה, מאשר שבמשך כל התפילה 
יחשוב על מה שהוא עומד לאכול.

אם כן, פעמים רבות האדם יודע שצריך לעשות משהו, אבל במציאות התביעה 
של החומר מבלבלת אותו.

ישנה למשל עצה של הראב"ד, שבשעה שאדם עוסק בתורה, שיאכל מידי פעם 
מיני מתיקה כדי להשתיק את גופו. 

מהי ההבנה העמוקה שבדברים?

יש לנו סתירה. בכללות אנחנו מגדירים זאת כסתירה בין הנשמה לגוף, ובפרטות 
יותר, בתוך הגוף אנחנו מגדירים זאת כסתירה בין השכל לשאר כוחות הגוף 

החומריים הרוצים את החומר.

אם ישתמש האדם רק עם שכלו בחיים ולא יאכל ולא ישתה - הוא בודאי 
ימות. את זה כל אחד מבין. ועדיין ניתן היה לחשוב שמספיק לאדם שיאכל 

לחם וישתה מים, ותו לא. 

בודאי שזוהי הנקודה הראויה, אבל כל זמן שהגוף לא נמצא במדרגה הזו ואדם 
אוכל רק לחם ושותה רק מים, הגוף הרי תובע הנאות, ואם אדם לא יתן לגוף 
שום הנאה - הגוף כל הזמן יתנגד לשכל, ובעומק יותר - לנשמה, ואז לא יהיה 
לאדם ישוב הדעת. הוא כל הזמן יהיה שקוע במחשבה על כך שהוא לא אוכל 

מספיק, לא שותה מספיק או לא ָיֵשן די צרכו.

לפעמים אדם רוצה לקיים בעצמו מיעוט שינה, שזהו אחד מקנייני התורה, 
והוא לא הולך לישון. מה קורה? הוא יושב ולומד ומתנמנם. ישוב הדעת אין לו, 
ללמוד הוא לא מצליח, והוא גם לא ישן. התוצאה היחידה היא, שמחר בבוקר 

הוא שוב אינו לומד...

לכן ידוע, שמרן החפץ חיים זצ"ל היה מכבה את האורות בשעה מסויימת בבית 
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המדרש של ישיבת ראדין, והסביר לבחורים שאם ישבו וילמדו בלילה, אולי 
באותו רגע נראה להם שהרויחו משהו, אבל בבוקר הם יאבדו את ישוב הדעת 

ואת צלילות המחשבה, והרי שיצא שכרם בהפסדם.

אדם לא יכול להקצין ולבטל את כוחות הגוף. מאידך, אם הוא יתן לגוף יותר 
השכל  את  החליש  הנשמה,  את  והחליש  הגוף  את  שחיזק  הרי  צרכו,  מכדי 

הקדוש שהקב"ה נתן לו.

ישנה כאן, אפוא, נקודה שהיא מבחן מאד דק, וכפי שדובר לעיל. מחד - אין 
לאדם להקצין ולא לתת לגוף את מה שהוא צריך, אבל מאידך אל לו לתת לגוף 
גם יותר ממה שנצרך לו באמת. ההוראות להצלחה במבחן זה אינן כתובות 
בשום ספר, והן משתנות מאדם לאדם, וגם בתוך האדם עצמו מזמן לזמן ומיום 
ליום, אבל יש לנו כלל אחד, והוא כלל ברזל כמה מותר לאדם להנות מהעולם 

הזה:

מותר לו להנות מהעולם הזה במידה שאם לא יהנה, יווצר בזה מתח חריף מדי 
בין השכל לגוף, ואז ישוב הדעת שלו יאבד. כל זמן שהוא מצליח להחליש את 
הגוף ולשמור על ישוב הדעת, עליו להחליש את הגוף, אבל אם בשעה שהוא 
יותר את  לו להחליש  ישוב הדעת - אסור  יאבד את  הגוף הוא  מחליש את 

הגוף.

לדוגמא: במקום שצריך לצום מדינא, היינו בחמש התעניות - כאן ודאי שאסור 
לאדם לומר: הצום מחליש לי את כח הדעת וח"ו לא לצום. אבל במקום שאין 
חיוב מדינא ואדם רוצה לפרוש מן החומר - אם הוא נשאר עם צלילות הדעת 
- יפרוש מן החומר, אבל אם הפרישות מעכירה לו את כח הדעת, הוא נהיה 
מבולבל - א"כ איננו אוחז במדרגה שעליו לפרוש מאותו דבר ]כמובן רק בדברי 

היתר[.

זוהי הגדרה מאד דקה בנפש האדם. כמובן שברבים מהמקרים אדם עלול לשחד 
את עצמו ולומר: אם לא אוכל את המעדנים הללו לא יהיה לי ישוב הדעת... 
ורק הקב"ה בוחן כליות ולב ויודע היכן כל אחד נמצא ומה באמת מצבו, מאלו 
דברים בכוחו לפרוש ואלו דברים הם למעלה ממדרגתו, אבל הקו הוא אחד: 
אם ע"י שפרשתי מהם איבדתי את ישוב הדעת - אסור לי לפרוש, ואדרבה, 

עלי להשתמש באותו חומר כדי לקבל ישוב הדעת. 



בלבבי משכן אבנהרפ

כל זה בנוגע לעשיה בפועל, מה לעשות ומה לא לעשות, אבל ישנו חלק נוסף, 
לו על מנת  נצרכת  זו  כלומר, לאחר שהגיע למסקנה שהנאה  והוא: הכוונה. 
ליישב את דעתו, אזי עליו לבדוק היטב בנפשו האם הוא נהנה לשם הנאה, או 

בכדי שיהיה לו ישוב הדעת.

משל למה הדבר דומה, קורה לפעמים שהילד מפריע בבית, והאבא רוצה שקט. 
לשם כך הוא נותן לילד איזה ממתק, ובתמורה הילד משתתק. במקרה זה, האב 
לא רוצה בעצם לתת לילד את הממתק, אלא פשוט הוא כבר לא מסוגל לשמוע 
את הרעש מחריש האזניים, ולכן הוא נותן לו ממתק לשם השקטה. אבל יש 

פעמים שנותנים לילד ממתק, כי באמת רוצים לתת לו.

כאשר האדם נותן לגוף את צרכיו, עליו לבדוק לשם מה הוא נותן לו אותם? 
האם כדי שהגוף יהנה, או משום שהוא רוצה שתהיה לו היכולת לחשוב כראוי, 
הוא משקיט את  הרי  וכיון שהגוף מתנגד למחשבה,  ישוב הדעת,  לו  שיהיה 

הגוף, וכך יהיה לו ישוב הדעת ויוכל לעבוד את בוראו.

אם כן, אלו הם שני חלקים: א. כמות ההנאה. על האדם להנות רק כדי הצורך 
לישוב הדעת, שלולי אותה הנאה יאבד את ישוב הדעת. ב. כוונת ההנאה. האם 

רק לצורך שיהיה לו ישוב הדעת, או גם בכדי להנות.

ובענין זה, כיון שחיים אנו גם בבחינה של לשמה וגם בבחינה של שלא לשמה, 
אין אדם שיכול לומר שהוא נהנה רק כדי שיהיה לו ישוב הדעת. תמיד קיימת 

בנו נקודת השלא לשמה שבגללה אנו רוצים הנאה לשם הנאה.

הראויה  הכוונה  את  לכוון  האפשר,  ככל  עצמו  על  לעבוד  צריך  האדם  אבל 
ויוכל לעסוק בתורה  בהנאות העולם הזה, שהיא כדי שיהיה לו ישוב הדעת 
ולקיים את המצוות בצורה הנכונה ולהיות אדם בר דעת. להתחיל מעט, ולאט 

לאט להיות מוסיף והולך. 

זהו המשל הידוע מהבעש"ט הקדוש, שהסביר למה שותים יי"ש, מהיכן לקוח 
מנהג זה. כמובן שישנם עוד טעמים, אבל אחד הטעמים הוא מחמת שהגוף 
מתנגד לנשמה, ומשקיטים את הגוף ע"י שתיית משקה, ואז הגוף רגוע והנשמה 

יכולה לעבוד.

הדעת  את  איבדו  ורח"ל  מדי,  יותר  שתו  אנשים  המקרים  מן  שבהרבה  אלא 
לגמרי. לכן, כל דבר צריך להיעשות במשקל, במדה ובמשורה.
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אם כן, הנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, שיהיה לו 
נחת רוח וישוב הדעת. אכן, כשיהיה לו ישוב הדעת, מה הוא יעשה? ישב על 

המיטה וינוח? 

הזאת  העבודה  אל  לבו  לפנות  יוכל  למען  הרמח"ל:  רבינו  כך  על  משיב 
המוטלת עליו - אז העבודה יכולה להיעשות כראוי!

אין  אם  בנסיונות.  ולעמוד  מצוות  לקיים  כדי  הזה  בעולם  נמצא  האדם  הרי 
יכול לעמוד  יכול לקיים מצוות כראוי וגם אינו  לאדם ישוב הדעת, הוא לא 
בנסיונות. הכל בנוי על אותו ישוב הדעת. ככל שהאדם יותר בעל ישוב הדעת, 
עבודתו יותר מדוייקת, יותר נכונה, והיא גם נעשית עם יותר כוונה פנימית 

טהורה ואמיתית.

ממילא נבין, שאדם המשתמש בהנאות העולם הזה בכדי שיהיה לו ישוב הדעת, 
צריך שגם בשעת ההשתמשות יהיה לו ישוב הדעת. לא יתכן שאדם יאכל כמו 

בהמה, כדי שיהיה לו ישוב הדעת אחרי שיגמור לאכול!... 

אבל הבסיס  בפועל,  צורת העבודה  כלליות של  הגדרות  הן  אלו  כמובן שכל 
הוא כמו שאנחנו חוזרים ואומרים כל הזמן: "אשר יצר את האדם בחכמה", 
הקב"ה יצר את האדם עם כח המחשבה שהוא כח הדעת שבקרבו. עבודה בלי 
דעת איננה עבודה. אי אפשר שאדם יהיה עובד ה' כראוי אם אין לו את הדעת 
דקדושה, והדעת דקדושה נקנית רק ע"י שהוא מעיין בתורה הקדושה ובונה 

את הדעת.

ְוָאְמָנם ָראּוי לֹו ֶׁשִּתְהֶיה ָּכל ְּפִנָּיתֹו ַרק ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך.

לבורא  רק  פנייתו  כל  "שתהיה  האדם,  צורת  שתהיה  ראוי  כך   - לו"  "ראוי 
יתברך", אבל אין אף אחד שנמצא במדרגת ה"ראוי" הזה. 

מדוע?

נמצאים אנו אחרי חטא אדם הראשון, ושם ישנה תמיד נקודה מסויימת של 
לשמה  השלא  אחוזי  עולם.  לבורא  קשורה  איננה  והיא  בנפש,  לשמה  שלא 
משתנים מנפש לנפש, אבל אין אדם שחי כולו לשמה. "לעולם יעסוק אדם 
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ע"ב(,  נ  )פסחים  לשמה"  בא  לשמה  שלא  שמתוך  לשמה,  שלא  ומצוות  בתורה 
"לעולם" דייקא, כמו שאומר הנפש החיים. תמיד יש באדם איזו שהיא נקודה 

שאינה פונה לבורא עולם.

רמת הפניה יש בה מדרגות, ועבודת האדם ראשית כל היא לגלות את הנקודה 
שפונה לבורא עולם, ואח"כ להרחיב אותה מחד, ולהקטין מאידך את הנקודה 

שאיננה פונה לבורא עולם. 

ֶׁשַּיֲעֶׂשה,  ַמֲעֶׂשה  ְּבָכל  ַאֵחר  ַּתְכִלית  ׁשּום  לֹו  ִיְהֶיה  ְוֶׁשֹּלא 
ְוִלְׁשֹּבר  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ֶאָּלא  ָּגדֹול,  ְוִאם  ָקָטן  ִאם 
ִעְנְיֵני  ֵהָּנה ָּכל  ֵהן  ְלֵבין קֹונֹו,  ֵּבינֹו  ַהַּמְפִסיקֹות  ָּכל ַהְּמִחּצֹות 
ַמָּמׁש  ִיְתָּבַרְך  ַאֲחָריו  ֶׁשִּיָּמֵׁשְך  ַעד  ָּבֶהם,  ְוַהָּתלּוי  ַהָחְמִרּיּות 

ְּכַבְרֶזל ַאַחר ֶאֶבן ַהּׁשֹוֶאֶבת,

בין  קיימת מחיצה המפסיקה  וכביכול  ויש את האדם,  עולם  הבורא  יש את 
ישראל לאביהם שבשמים. היעד הוא לפנות לבורא עולם; "כל מעשיך לשם 
שמים". ע"י המעשים הללו צריך האדם לשבור את אותה מחיצה המפסקת 

בינו לבין קונו.

תכלית כל המעשים היא להתקרב לבורא עולם. האדם צריך שישתמש בכל 
בורא  את  הוא  מגלה  שבירתם  וע"י  המסכים,  את  לשבור  בכדי  כולו  העולם 

העולם.

איך שוברים את המחיצות? 

באופן כללי הדרך לשבירת המחיצות מורכבת משני חלקים: ראשית, להרבות 
הנפש,  כולה של  הקומה  ובנין  בפועל,  והמצוות  התורה  קיום  ע"י  האור  את 

ובנוסף לכך לסלק את החושך - החומריות.

כאשר יבטל האדם את ענייני החומריות והתלוי בהם - הוא ימשך אחר הבורא 
יתברך כברזל אחר אבן השואבת. 
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מה הן המחיצות המפסיקות בין האדם לבוראו?

המחיצה הראשונה היא החומריות, ומבואר כאן ששני חלקים יש בה: א. ענייני 
החומריות. ב. התלוי בהם.

דווקא  ולאו  לחומר,  מתאוה  שאדם  כפשוטו  הכוונה  החומריות"  "ענייני 
מתאוה לדבר עבירה. יתכן גם שהוא מתאווה לדבר היתר, בבחינת נבל ברשות 
התורה, כדברי הרמב"ן הנודעים בפרשת קדושים. הוא נהנה מעולם החומריות 

הרבה מעבר לכדי צרכו.

"והתלוי בהם", מה הכוונה? 

ידועים דברי חז"ל: "יודעין היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו 
רוב  כלומר,  ע"ב(.  סג  )סנהדרין  בפרהסיא"  עריות  להם  להתיר  אלא  זרה  עבודה 
זאת  עושה  הוא  לתיאבון.  מומר  בבחינת  הוא  עבירה,  עובר  הפעמים שאדם 
משום שנמשך אחר החומר, או מחמת הקנאה, או מחמת תאוות הכבוד וכדומה. 
הוא נמשך אחר מציאות העולם הזה, נופל, וממילא עובר עבירות בפועל, אבל 

הכל התחיל מכך שרצה את צרכי העולם החומרי.

והנה תאוות החומריות כפשוטה, עניינה שאדם רוצה אוכל משובח, רוצה בית 
יפה, רוצה מכונית פאר וכיוצ"ב. אך ישנו בזה חלק נוסף - המידות הרעות, 
שהן כבר לא ממש מציאות חומרית. למשל: כאשר האדם מקנא בחבירו, הוא 
יכול לקנא בחומר שבו, אך הוא יכול גם לקנא בכך שפלוני מוכשר. זו כבר לא 

ממש חומריות. 

דבר יותר דק: אדם שרוצה כבוד, הכבוד הוא לא חומרי ממש, כמו שכתב ר' 
חיים מוולוז'ין שהכבוד הוא הדבר הדק ביותר שקיים בעולם החומר. הוא איננו 

ככסף וזהב שניתן למששם בידים.

הגלד החיצוני שעלינו לשבור, הוא ההתעסקות עם החומר בפועל. הן חומר 
שאסור באיסורי תורה, והן חומר שאינו אסור מדינא ממש, רק בבחינת "קדש 
עצמך במותר לך", כל אחד כדי צרכו, כמו שאומר החובת הלבבות שאין בעולם 

דבר שהוא היתר; או שהוא מצוה, או שהוא איסור.

זוהי המחיצה הראשונה שישנה - מחיצת החומר. 
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המחיצה השניה, היא המחיצה של מידות האדם.

כמו שכבר הזכרנו לעיל, יכול להיות שאדם שבר את המידות, אך את החומר 
הוא עדיין לא שבר בשלימות, ויכול להיות ששבר את החומר ולא שבר את 

המידות.

דעות  לאדם  יש  רבות  פעמים  הדעות.  מחיצת  היא  השלישית  המחיצה 
המפסיקות בינו לבין קונו, וניתן דוגמא. 

לה(,  קד,  )תהלים  אינם"  עוד  ורשעים  הארץ  מן  חטאים  "יתמו  אומר:  הפסוק 
שכתוב  כמו  הרשע,  את  שונא  האדם  כאשר  ממילא,  חוטאים.  ולא  חטאים 
"משנאיך ה' אשנא" )שם קלט, כא(, עליו לשנוא את הרע שבו ולא את עצם האדם 

הרשע, כי ישראל אעפ"י שחטא ישראל הוא.

כמובן,  החוטא.  עצם  שונא את  הוא  דעות,  בהלכות  יש טעות  לאדם  כאשר 
שנאה זו באה מתוך כוונה טובה, שהוא סבור שיש מצוה לשנוא אותו, אבל הוא 
לא מחלק בין הרע שבאותו אדם לעצם האדם שהוא טוב. על אדם כזה ששוגה 
בהלכות דעות שבו וכוונתו לשמים, כבר נאמר למלך כוזר: "כוונתך רצויה, אבל 

מעשיך אינם רצויים".

צדיקים.  שני  בין  הדורות מלחמות לשם שמים  במשך  ראינו  נוספת:  דוגמא 
כאשר אדם נלחם בחבירו ובאמת מלחמתו לשם שמים, הכל טוב ויפה, ויש 
ספרים שכתבו שאפילו יקבל על כך שכר מחמת שכוונתו היתה לטובה. אבל 
יכול להיות שנלחם מחמת אי הבנה במהות השני, או איזו שהיא דעה מוטעית. 

זוהי מחיצה של דעות.

ממעשים,  מורכב  האדם  שישנה.  ביותר  הקרובה  המחיצה  היא  זו  מחיצה 
מהרגשות וממחשבות. מחשבה היא הכי קרובה לעצם נפש האדם, ושם הדעה 

המוטעית יוצרת מחיצה דקה באדם.

לפעמים אדם שייך לחוג מסויים, והוא מביט על חוג אחר, הפכי ממנו, כעל 
דבר שלילי. לפעמים הוא צודק ולפעמים לא. צריך לדעת, שכשם שעל האדם 

לתקן את ההתעסקות בחומר - כך עליו לתקן את מידותיו ואת דעותיו.

כל זמן שאדם לא תיקן את הקומה כולה - יש לו עדיין מחיצות שמפסיקות 
בינו לבין קונו, וודאי אינו דבוק בבורא יתברך בשלימות.
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מחד,  הרי  הנכונה.  לדעה  יגיע  שאדם  דשמיא  סייעתא  הרבה  נצרכת  כמובן 
להתחבר לכולם - זו טעות. מאידך לפרוש מכל מי שלא חושב כמוהו – זו גם 

טעות. אז את מי לקרב ואת מי לרחק?

צריך האדם  ומ"מ  ברור,  גדר  להם  ואין  להיכתב  יכולים  אינם  הללו  הדברים 
לדעת שיתכן שהבעיה שלו נעוצה גם בכך שיש לו מחיצה המפסיקה בינו לבין 

קונו מחמת הדעות שבו. 

הבירור של הדעת היא בעצם העבודה הפנימית. ישנו בירור של הדברים בחלק 
ההלכה, וישנו בירור גם בחלק האגדה. בשניהם צריך האדם לברר את דעתו 

שתהיה דעת אמת.

אחריו  נמשך  בודאי  הוא  המחיצות,  כל  את  לשבור  זוכה  האדם  כאשר  ואז, 
יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת.

אמנם זאת עלינו לדעת, כי גם אם לא שבר אדם את כל המחיצות המפסיקות 
בינו לבין בוראו אלא חלקם, מ"מ קיימת משיכה לקב"ה בדרגה מסוימת. 

כמו שני מגנטים שבאופן טבעי הם נמשכים זה אחר זה, וגם אם תהיה הפרעה 
כל שהיא ביניהם, אולי לא ימשכו לגמרי באותה עוצמה, אבל עדיין המגנט 

האחד ימשוך את השני.

הבורא  אחרי  נמשך  האדם  האם  מוחלטת  הגדרה  איננה  זו  לענייננו:  גם  כך 
יתברך או לא נמשך, זו הגדרה כמה הוא נמשך! ודאי שתיתכן מציאות של אדם 
החייב כרת רח"ל ונכרת מן השורש ואינו רודף כלל אחר הבורא עולם, אבל 
אדם שכן קיימת בו בחינת "נרדפה לדעת את ה'", גודל רדיפתו אחר הבורא 

היא כפי ערך המחיצות שהוא שבר.

משל למה הדבר דומה, ישנו חדר ובו אור. והנה חצו את החדר לשנים באמצעות 
מחיצת גבס, וכעת בחציו השני שורר חושך מוחלט. כדי שיחדור לשם האור, 
מתחילים לעשות חורים במחיצת גבס. ככל שנגדיל את החורים - כך האור 

שיבקע מחצי החדר המואר לחצי החשוך יגדל. 

התכלית בסוף היא לעקור לגמרי את אותה מחיצה, אבל עבודתנו אינה נעשית 
במצב המוגדר כיש מחיצה או אין מחיצה. גם כשיש מחיצה, ולכולנו יש מחיצות, 

השאלה היא כמה גודלה של המחיצה, וכמה חורים הצלחנו לחורר בה.
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ואני  לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט,  זה אמרו חז"ל: "פתחו  על 
פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו" )שיר השירים רבה ה, ב(. עלינו 
נזכה לשבור את שאר  ואז  יבקע האור האלוקי בקרבנו,  לעשות חור שדרכו 

המחיצות ולהרחיב את האור.

ּיּוַכל ַלְחׁשֹב ֶׁשהּוא ֶאְמָצִעי ַלֻּקְרָבה ַהּזֹאת - ִיְרּדֹף  ְוָכל ַמה ּׁשֶ
ּיּוַכל ַלְחׁשֹב ֶׁשהּוא ְמִניָעה  ַאֲחָריו ְוֹיאַחז ּבֹו ְוֹלא ַיְרֵּפהּו, ּוַמה ּׁשֶ

ָלֶזה - ִיְבַרח ִמֶּמּנּו ְּכבֹוֵרַח ִמן ָהֵאׁש. 

להרוויח  יוכל  לקנות סחורה, אם  ברור. כשבא סוחר  בענייני ממונות הכלל 
תגרום  רק  אם  וק"ו  רווחית,  איננה  הסחורה  ואם  אותה,  יקנה   - ממכירתה 
לו הפסד - לא יקנה אותה. יש קנה-מידה מה קונים ומה לא קונים. בעולם 

החומר זהו כלל ברור.

כשנבוא לדבר על העולם הפנימי שבאדם, מהו קנה המידה איזה מעשה לעשות 
ואיזה לא לעשות? גם כאן הכלל הוא אחד: מעשה המקרב את האדם לבוראו - 

יש לעשותו, מעשה שמרחק את האדם מבוראו - אסור לעשותו.

דבוק  שהאדם  צוותא,  מלשון  מצוה  ו"עבירה".  "מצוה"  השם  נובע  מכאן 
בוראו. עבירה מלשון מֵעֶבר לנהר. הוא עובר לצד אחר, ואז הוא מתרחק ח"ו 

מבוראו.

אבל, מי קובע מה מקרב ומה מרחק? האם האדם יקבע לעצמו מה מקרב אותו 
חוקים  לו  נתן  האדם,  מי שברא את  ושלום!  אותו? חס  ומה מרחק  לבוראו 

ברורים מה מקרב ומה מרחק. 

האדם לא יכול לקבוע מה מקרב ומה מרחק. זוהי בחינת עבירה לשמה, כמו 
לשם  המעשה  את  עושים  שאם  וחשבו  בזה  שגו  שהרבה  הרמח"ל  שמאריך 
יכולים הם לעשות כל העולה על  מצוה, כלומר על דעת להתקרב לבורא - 
דעתם. חס ושלום! מאז שניתנה תורה במעמד הר סיני, דוקא דיני התוה"ק הם 

הדרכים שדרכם יכול אדם להתקרב לבוראו.

בתוך המצוות יש לאדם בחירה איך לפעול, כגון: יש לאדם מצות תלמוד תורה, 
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ובידו הבחירה איזו מסכת ללמוד, אבל הקב"ה חקק אלו מעשים מקרבים את 
האדם לבוראו ואלו מרחקים אותו.

כאן צריך להבחין הבחנה עמוקה מעשית בנפש האדם.

יותר  כל זמן שאין לאדם ישוב הדעת, הוא עושה את המעשים בלי לחשוב 
מדי. הוא לא חושב אם המעשה מרחק או אם הוא מקרב. ואם הוא לא עושה 
מעשים מחמת שהם עבירה - על זה נאמר: "ותהי יראתם אותי מצות אנשים 
מלומדה" )ישעיהו כט, יג(. הוא מתיירא, אך יראתו אינה נובעת מהדעת הפנימית 
שכעת מכיר הוא שהמעשה מרחיקו מבוראו ולכן עליו להתרחק ממנו, אלא 
פשוט משום שכך הוא רגיל. לדוגמא, יהודי שומר תורה ומצוות לא יעלה על 
דעתו לנסוע במכונית בשבת, ולא מחמת שכעת הוא מעמיק בדעתו שמעשה 

זה מרחיקו מבוראו, אלא זו יראה המוטבעת בו מקטנותו.

הם  האם  עושה,  שהוא  המעשים  את  לבדוק  האדם  צריך  כן,  אם  ראשית, 
מקרבים אותו או מרחקים אותו, להתחיל לחיות חיים שיש בהם ישוב דעת. 
ישוב דעת כלומר, יש לאדם קנה מידה: מה שמקרב אותו לבוראו כפי גדרי 
התורה הקדושה הוא עושה, ומה שמרחיק אותו מבוראו ח"ו - הוא בורח ממנו 

כמפני אש.

אחרי שיש ישוב דעת, לא בהכרח שיעשה כל מה שהוא חושב שיש לעשות. 
פעמים רבות אדם יודע דברים, ובפועל הוא נוהג אחרת. כמו לדוגמא: עישון 
סיגריה. אדם יודע שהעישון מזיק לבריאותו, ואפילו הכי ממשיך לעשן. אבל 

ראשית עליו להיות מודע לכך. 

אלו הם שני שלבים: "וידעת היום", ואח"כ "והשבות אל לבבך". אם אין "וידעת 
"והשבות אל לבבך", אבל ראשית כל צריך את ה"וידעת  בודאי שאין  היום" 

היום".

"וידעת" עניינו ישוב דעת, שאדם חי עם דעה צלולה לאורך היום, כל אחד כמה 
זמן שהוא יכול, בבחינת מוסיף והולך. הוא שם לב למה שהוא עושה: האם 

מעשה זה מקרב אותי או מרחק אותי.

אדם ניגש לקיום מצות תלמוד תורה. הוא יכול הרי לגשת בלי לחשוב יותר 
מדי. יש לו שיעור קבוע – הוא מגיע, יש לו 'כולל' – הוא הולך כל בוקר, לא 
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חושב אפילו למה. ודאי שאם ישאלוהו למה הוא לומד, יסביר באריכות שמצות 
תלמוד תורה כנגד כולם, ועליה עומד העולם, ועוד עשרה מאמרי חז"ל בענין 
שכולם אמת. אבל האם כשהוא ניגש לעסוק בתורה - זה מה שהוא חושב, 

שתכלית הלימוד היא לדבק אותו בבוראו, או שהוא ניגש בלי מחשבה?!

האדם צריך להתרגל לחיות עם דעת, לשים לב מה הוא עושה, בבחינת "סוף 
מעשה במחשבה תחילה", לזכור שהתכלית של הכל היא "ואני קרבת אלקים 
לי טוב", הדבקות בו יתברך, אלא שהאמצעים להגיע לשם הם קיום המצוות 

והעבודה בכללות, על כל פרטיה, דקדוקיה והלכותיה. 

התכלית צריכה לעמוד לנגד עיניו בכל עת ובכל שעה, ואז יבדוק תדיר האם 
האמצעים מביאים אותו אל אותה תכלית או מרחיקים אותו.

אדם שחי עם ישוב הדעת, בודק את מעשיו, דיבורו ומחשבותיו כל הזמן. הוא 
זוכר מהי התכלית, והוא מתבונן האם המעשים מביאים אותו אל התכלית או 

מרחיקים אותו ממנה, ואז מתחילה נקודת הנסיון הקשה.

הרבה פעמים אדם רוצה לפרוש מדבר, יש לו נסיון. פעמים מצליח ופעמים 
נכשל ח"ו. אולם אף אם הוא נכשל, לפחות הוא נמצא במצב של התמודדות. 
משא"כ אם אין לו ישוב הדעת הוא בודאי יפול, כי אינו זוכר לשם מה הוא חי. 
על אף שאם נשאל אותו למה הוא חי, הוא יצטט את כל מאמרי חז"ל הנוגעים 
לענין, אבל בחיי היום יום הוא לא חושב על כך, וא"כ בודאי לא יגיע להיכן 

שצריך.

נמצא, שיש בזה ג' חלקים: א. ידיעה מהי התכלית. ב. ידיעה שכל המעשים הם 
אמצעים, או לקרב לאותה תכלית או ח"ו לרחק. ג. לזכור זאת בכל רגע!

את שתי הידיעות הראשונות יודעים הרבה מאד אנשים, אבל את השלב השלישי 
– כאן ישנן מדרגות בין בני האדם, כמה האדם זוכר זאת במשך היום.

לאחר מכן מגיע השלב הרביעי, כמה האדם מקיים בפועל את הדברים, אבל 
זוכר, הוא כמעט ולא יקיים, ואם יקיים - יהיה זה מצות  בודאי שאם אינו 

אנשים מלומדה.

בל נשכח את דברי רבינו הרא"ש: "שים יום המוות לנגד עיניך". כלומר, תראה 
את התכלית! מהיכן הגעת? מהבורא עולם. להיכן אתה חוזר? אליו. איך תחזור 

אליו בשלימות? ע"י קיום התורה והמצוות.
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אדם צריך להתרגל לחיות כך. להתחיל אפילו עם דקה ביום, אבל דקה ביום 
שבה הוא זוכר מהי התכלית, הוא זוכר שהאמצעים, היינו כל המעשים ההרגשות 
מרחיקים  או  לשם  אותו  מקרבים  או שהם   - הנפש  כוחות  כל  והמחשבות, 

אותו, ואז הוא מתמודד בפועל ובוחן מה עליו לעשות עכשיו.

ועוד,  עוד  ובהמשך  דקות,  שתי   - והולך  מוסיף  ויהיה  אחת,  בדקה  יתחיל 
כל אחד כמה שיזכה להגיע עד יום מיתתו, להיות כמה שיותר זמן עם ישוב 

הדעת.

הצדיקים העומדים בנסיון, ודאי שגם להם יש מלחמה, כמו שאמרו חז"ל: "כל 
)לב ע"ב( אמרו:  נדרים  נב ע"א(. ובמסכת  )סוכה  גדול ממנו"  יצרו  הגדול מחבירו 
מגיע  כשאדם  פעמים  הרבה  טוב".  ליצר  ליה  דמדכר  לית  הרע  יצר  "בשעת 
לשעת נסיון, הוא אפילו לא זוכר מהי התכלית, הוא לא שם לב לנסיון, הוא 

רץ, משכיח מעצמו. כמו בת יענה הטומנת ראשה בקרקע.

זוכר  התכלית,  מה  זוכר  האדם  הנסיון  שבשעת  היא,  גבוהה  היותר  המדרגה 
מה האמצעים, ועדיין יש לו נסיון. כמו המעשה הנודע עם רב עמרם חסידא 
להיות  יכול  התמודדות,  לו  יש  עדיין  ע"א(.  )פא  קידושין  מסכת  בסוף  המובא 
זוכר  הוא  נסיון,  לו  שיש  בשעה  גם  אבל  שלא,  להיות  ויכול  מצליח  שהוא 
שהתכלית היא "ואני קרבת לי טוב", הוא זוכר שהאמצעי הזה אם יעשהו שלא 

כראוי הוא ירחיק אותו, ואז יש לו את הכח לעמוד בנסיון.

"אל תביאני לא לידי נסיון". יש סוג של נסיון שהאדם אפילו לא מודע שהוא 
נמצא בנסיון, וזהו הנסיון הקשה ביותר שיש לאדם. 

משל למה הדבר דומה, אדם הולך לקנות דירה, והוא לא יודע שמי שמוכר לו 
את הדירה הוא רמאי ונוכל. הרי בודאי יפול, כי אפילו לא ידע להיזהר. משא"כ 
כאשר הוא יודע שההוא רמאי, יוכל להיזהר מפניו, כמו שיעקב אבינו אמר על 
לבן: "אחיו אני ברמאות". אבל אם היה חושב שלבן הוא באמת הלובן העליון, 

כולו קדושה – היה סומך עליו בעינים עצומות. 

אם כן, הבסיס שעליו בנויה כל העבודה ]אנו שבים ומזכירים זאת שוב ושוב, 
כי זו הבעיה המרכזית[, הוא הישוב הדעת בכל עת ובכל שעה, שאדם יזכור 
מתחילה  ואז  ומרחקים,  המקרבים  האמצעים  את  יזכור  שלו,  התכלית  מהי 
נקודת הנסיון האמיתית של הנפש האם לקיים, או ח"ו להיכנע ליצר המתגבר 

על האדם בכל יום.
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ודאי שעדיין אין זה אומר שיצליח. גם צדיקים נפלו, אבל הם נפלו מתוך ישוב 
הדעת. לכן "אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה - אל תהרהר אחריו 
ביום, שודאי עשה תשובה" )ברכות יט ע"א(. למה הוא בודאי עשה תשובה? כי גם 
בשעה שחטא רח"ל - היתה לו דעת, רק היצר התגבר, אבל כשחטא והיצר 

נחלש - מיד הוא מנסה לעשות תשובה, כי הדעת שלו קיימת תמיד.

משא"כ אדם שבשעה שהוא חוטא הדעת נעלמה ממנו, גם אחרי שחטא – 
הסיכוי שיחזור מיד בתשובה קלוש יותר.

ִּבי  ַאֲחֶריָך  ַנְפִׁשי  'ָּדְבָקה  ט(:  סג,  )תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ּוְכִעְנָין 
ַלַּתְכִלית  ֶאָּלא  ֵאיָנּה  ָלעֹוָלם  ֶׁשִּביָאתֹו  ֵּכיָון  ְיִמיֶנָך',  ָּתְמָכה 
ִמָּכל  ַנְפׁשֹו  ְּבַמְּלטֹו  ַהּזֹאת  ַהֻּקְרָבה  ֶאת  ְלַהִּשיג  ְּדַהְינּו  ַהֶּזה, 

מֹוְנֶעיָה ּוַמְפִסיֶדיָה.

"דבקה נפשי אחריך". יש אדם שמה שדבק אצלו בבורא עולם הוא השכל. 
דבר זה מתבסס על מה שכתב הרמב"ם ב'מורה נבוכים' )חלק ג פרק נא(, "שזה 

השכל אשר שפע עלינו מהאלו-ה ית', הוא הדיבוק אשר בינינו ובינו". 

אך עלינו להבין, כי ישנם שלושה שלבים באדם: א. "וידעת היום". ב. "והשבות 
אל לבבך". ג. שגם הלב וגם המח נמצאים באותה מדרגה.

ודאי  היא  במוחו  הדברים  ידיעת  במוחו.  הדברים  את  יודע  האדם  בתחילה 
הבסיס של העבודה, אבל הוא עצמו איננו שם, במדרגה הזו. כמו אדם השואף 

להגיע למקום מסויים, הוא חושב עליו במחשבתו, אך הוא לא שם.

כשהרמב"ם אומר שמחשבת האדם היא הכח המדבק את האדם לבוראו, הכוונה 
שאחרי שישיב את ידיעתו ללבו - אז הוא דבק בבורא גם מכח לבו וגם מכח 

מוחו.

דבקות הנמצאת במח בלבד איננה דבקות, אבל מי שיש לו באמת דבקות בלב, 
בהכרח שיש לו גם דבקות דרך המח. אין דבקות שהיא רק דרך המח!

נמצאת בלב האדם, אבל  נפשי אחריך", כדרכם של אוהבים. האהבה  "דבקה 



רצא פרק א: חובת האדם בעולמו ישריםמסילת

אם אדם אוהב, הרי שחושב הוא עליה תמיד וממילא דבק גם דרך המחשבה, 
אבל כל זה בתנאי שהלב נמצא במצב של אהבה, של אחדות, של דבקות בבורא 

עולם.

הדבקות בבורא עולם מתחילה מעצם כך שאדם יודע מהי התכלית, יודע מה 
הם האמצעים שמביאים, מנסה להישמר מהאמצעים המרחיקים ולרדוף אחרי 
האמצעים המקרבים, ואז יגיע בעז"ה לטהרת הלב אמיתית. בשעה שיש לאדם 

טהרת הלב אמיתית, ממילא גם המח דבוק בבורא עולם.

שכן כאשר אדם אוהב את פלוני, הוא לא צריך להתאמץ לחשוב עליו, אלא 
מתוך  חושבת  האדם  של  שהדעת  זמן  כל  לשם.  נגררת  דעתו  טבעי  באופן 
התאמצות, זהו סימן שאין זה מגיע מהלב הזך, אלא מכח עבודת כתישה שהוא 
חושב להיות דבוק בבורא. לא שח"ו זה דבר שלילי, אבל הוא עדיין בדרך, הוא 

לא הגיע לתכלית.

הצורה הנכונה להיות דבוק בבורא עולם, היא כאשר באמת האדם אוהב את 
מציאות השי"ת כביכול, הוא אוהב את אביו שבשמים - ואם הוא אוהב אותו 
הוא חושב עליו, ואז ממילא הוא רוצה עוד יותר להתחבר אליו, ומפחד ח"ו 

להתרחק ממנו.

זו היראה האמיתית, כמו שנראה להלן.

ְוִהֵּנה ַאַחר ֶׁשָּיַדְענּו ְוִהְתָּבֵרר ֶאְצֵלנּו ֲאִמַּתת ַהְּכָלל ַהֶּזה, ֵיׁש 
ַלְחֹקר ַעל ְּפָרָטיו ְלִפי ַמְדֵרגֹוֵתיֶהם, ִמְּתִחַּלת ַהָּדָבר ְוַעד סֹופֹו, 
ְּכמֹו ֶׁשִּסְדָרם ַרִּבי ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ַּבַּמֲאָמר ֶׁשּלֹו ֶׁשֵהֵבאנּו ְּכָבר 
ַהְּפִריׁשּות,  ַהְּנִקּיּות,  ַהְּזִריזּות,  ַהְּזִהירּות,  ְוֵהם,  ְּבַהְקָּדָמֵתנּו, 
ְוַעָּתה  ה.  וַהְּקֻדּׁשָ ַהֵחְטא  ִיְרַאת  ָהֲעָנָוה,  ַהֲחִסידּות,  ַהָּטֳהָרה, 

ְנָבֲאֵרם ֶאָחד ֶאָחד ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא.

עד כאן נתבארה בס"ד חובת האדם בעולמו. מהי התכלית, ושכל ענייני העולם 
הם בעצם אמצעים להגיע לאותה תכלית.



בלבבי משכן אבנהרצב

מכאן ואילך יבאר לנו רבינו הרמח"ל את צורת הסולם, איך עולים שלב אחרי 
שלב. אלו הם סדר המדרגות שהובאו בברייתא של רבי פנחס בן יאיר. 

המעשה,  לתחילת  מגיע  שאדם  לפני  תחילה".  במחשבה  מעשה  "סוף  אבל 
מוכרח הוא שהתכלית תהיה ברורה לו. או אז הוא יביט על כל המעשים, על 
האמיתית, שהיא  לשלימות  בעז"ה  יגיע  ידו  אמצעי שעל  כעל   - הסולם  כל 

הדבקות בו יתברך שמו.



פרק ב: בבאור מידת הזהירות גצרישריםמסילת

פרק ב'
בבאור מידת הזהירות 

בהקדמה ובפרק הראשון נתבארה חובת ותכלית האדם בעולמו, ואף הובהר 
שישנם אמצעים להגיע אל תכלית זו, אך עדיין לא נתבארו גדרי אותם אמצעים 

וסדר העבודה המעשית.

מפרק זה ואילך יתבארו בעז״ה המדרגות לפרטיהן, ותתבאר גם הצורה כיצד 
לקנותן. 

סדר הדברים עליו בנוי הספר: תחילה מבאר הרמח״ל את מהות המדה מסולם 
העליה של רבי פנחס בן יאיר, ולאחר מכן את אופן קניינה ומפסידיה.

המדה הראשונה היא מידת הזהירות, וכך מבארה רבינו הרמח״ל:

ִהֵּנה ִעְנַין ַהְּזִהירּות הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ִנְזָהר
ְּבַמֲעָׂשיו ּוְבִעְנָיָניו. 

אדם צריך להיות זהיר. מדוע? לשם מה עליו להיזהר?

אם   - והשניה  במעשיו,  יכשל  יזהר  לא  אם   - האחת  סיבות:  שתי  לכך  יש 
יבוא  גורמת לאדם שלא  יחשוב. כלומר, ראשית הזהירות  יזהר, הוא לא  לא 
לא  אדם  אם  זאת,  מלבד  וכדומה.  עבירות  יעבור  שלא  בפועל,  תקלה  לידי 
נזהר, במילים עמוקות הוא לא מתבונן, ואז חסר לו ה״סוף מעשה במחשבה 

תחילה״.

סיבה נוספת, הגמרא במסכת קידושין )לט ע״ב( אומרת: ״ישב ולא עבר עבירה 
- נותנים לו שכר כעושה מצוה, והני מילי כגון שבא דבר עבירה לידו וניצול 
הימנה״. מתי זוכה אדם לקבל שכר על מצוות הלא תעשה שקיים - בשעה 

שבא הדבר לידו והוא נמנע מעשייתו.



בלבבי משכן אבנהגצר

לפי זה נבין, שלמושג ׳זהירות׳ יש שתי משמעויות: א. זהירות מלשון להיזהר. 
ב. זהירות מלשון זוהר, אור. כמו שספר הפנימיות הידוע נקרא ׳הזוהר׳ הקדוש.

כאשר האדם נזהר, הרווח שלו כפול: ראשית, בפועל הוא לא עושה מעשים 
אסורים, ובנוסף הוא מאיר על עצמו הארה מלמעלה.

טמונה כאן עמקות גדולה עד מאד. ידועים דברי הגמ׳: ״יצרו של אדם מתגבר 
עליו בכל יום ומבקש המיתו, ואלמלא הקב״ה עוזרו אין יכול לו״ )קידושין ל ע״ב(. 

א״כ אדם מצד עצמו לא יכול לעמוד נגד היצר הרע, רק אם הקב״ה עוזר לו.

למי הקב״ה עוזר ולמי אינו עוזר?

בספה״ק מבואר, שכאשר האדם ראוי - יש לו שמירה מלמעלה שלא יכשל. 
בעניני  נפילות  לו  היו  מסויימים  שבזמנים  כותב,  האדמו״רים  מגדולי  אחד 
מן  מיוחדת  שמירה  לו  היתה  שלימה  בתשובה  כשחזר  מכן  ולאחר  קדושה, 
השמים, ומגיל מסויים אף לא ראה פני אשה. והרי דבר זה אינו יתכן במציאות, 

אלא ודאי שזו שמירה משמים.

היה עורך סעודות  ידוע שהבבא סאלי  גם על הבבא סאלי.  זה מסופר  כעין 
טען  לכבדו  וכשרצה  חכם,  תלמיד  לביתו  הגיע  פעם  לאכול.  אנשים  ומכבד 
האורח שיש לו קבלה לא לאכול חוץ לבית. אמר לו הבבא סאלי: בביתי יש 

שמירה מן השמים שכל האוכל כשר.

כיצד זוכים לאותה שמירה?

ודאי שבחיצוניות התשובה היא: מי שהוא צדיק - יש לו שמירה מן השמים, 
וזו האמת. אך מה הגדרתה של שמירה זו?

אדם זהיר ממשיך על עצמו אור של שמירה! אדם נזהר ושומר את עצמו שלא 
לא  כלומר,  הזהירות.  לאור  זוכה  הוא  מידה,  כנגד  במידה  וכביכול  להיכשל, 
שהזהירות היא בחינה אחת והזוהר הוא בחינה נוספת, אלא מי שנזהר - מאיר 

עליו אור של זהירות, זוהר עליון, ואז יש לו שמירה מן השמים.

בפשטות מבינים שאדם צריך להיזהר, ואז הוא לא יכשל. אך ברור הדבר שגם 
אם אדם נזהר מאד, אינו יכול לגרום לכך שלא יכשל כלל! וכמאמר חז״ל )אבות 

ב, טז( ״לא עליך המלאכה לגמור״, כי באמת אינך יכול לגמור אותה. 



גצר פרק ב: בבאור מידת הזהירות ישריםמסילת

איך בכל אופן יוכל האדם להשלים את עבודתו?

ואכן כך הוא. אבל עומק הגדרת הסייעתא  קוראים לזה ״סייעתא דשמיא״, 
דשמיא הוא, שבמידה שאדם מודד מודדין לו. אם אדם נזהר ושמר על עצמו 

- יקבל שמירה ממנו יתברך.

אם כן, על האדם להיות נזהר, ואחר שיזהר, אמנם הוא לא יוכל להשלים את 
הזהירות בעצמו, אבל מלעילא הוא יקבל אור של זהירות, אור של שמירה.

יכול  אינו  וכי עם הארץ  ולכאורה מדוע,  זהירות״.  לידי  לכן, ״תורה מביאה 
להיזהר? 

כמו  להיזהר,  ממה  יודע  לא  הוא  כי  להיזהר  יכול  אינו  הארץ  עם  בפשטות 
שהחפץ חיים מביא בתחילת הלכות שבת בשם ה׳יערות דבש׳ לרבי יהונתן 

אייבשיץ, שאדם שאינו לומד הלכות שבת כראוי, ודאי יכשל בהן.

אבל באמת, ״תורה מביאה לידי זהירות״ - אין ההגדרה רק שאם לא ידע את 
ההלכות הוא יכשל, אלא שבכדי שיוכל להגיע לזהירות הוא נצרך לזוהר, לאור, 

שזו ה״תורה אור״. אור התורה אשר באדם - הוא המביאו אל הזהירות.

אכן, הדבר צריך ביאור, שהרי לכאורה זהירות לחודא ותורה לחודא. ובפשטות 
אדם היודע את ההלכות, איננו מגיע לזהירות מכח התורה שבו, אלא שאילו 
לא ידע את התורה לא היה לו ממה להיזהר, אבל התורה רק לימדה אותו מה 

לא לעשות וכעת הוא נזהר ממילא, מכח עצמו!

אמנם לפי מה שנתבאר, הרי שאדם מצד עצמו אינו מסוגל להשיג את הזהירות 
בשלמות, ״לא עליך המלאכה לגמור״ כי אדם הקרוץ מחומר אינו יכול להישמר 
לגמרי, אלא הוא מעמיד את עצמו ככלי של שמירה, ואז מידה כנגד מידה הוא 

מקבל שמירה מלעילא. 

המשכה זו של האור העליון נעשית על ידי ה״תורה אור״, וזהו ״תורה מביאה 
לידי זהירות״. ע״י לימוד התורה מתחבר האדם למקור האור, ומשם הוא מושך 

על עצמו את אור הזהירות.



בלבבי משכן אבנהגצר

ְּכלֹוַמר, ִמְתּבֹוֵנן ּוְמַפֵּקַח ַעל ַמֲעָׂשיו ּוְדָרָכיו,
ֲהטֹוִבים ֵהם ִאם ֹלא. 

זהירות עניינה שהאדם בודק את מעשיו ודרכיו האם הם טובים או ח״ו אינם 
טובים. ראשית לפי גדרי ההלכה, ולאחר מכן בהתאם להלכות דעות שבדברי 

חז״ל הקדושים מה ראוי לעשות או לא לעשות.

ומדוע שהאדם יזהר?

ְלִבְלִּתי ֲעזֹוב ַנְפׁשֹו ְלַסָּכַנת ָהֲאַבּדֹון ַחס ְוָחִליָלה.

עולם העשיה שבו אנו חיים רובו רע ומיעוטו טוב. ממילא, האדם באופן טבעי 
נמשך לצד הרע שהוא הרוב, ונצרכת זהירות כדי לעקור את עצמו מהמשיכה 

הטבעית.

כי הנה בכללות ישנם שני אופנים של זהירות, ונתבונן במשל מעולמנו:

ישנו אדם שפותח עסק אשר על פי דרך הטבע צריך להצליח. הוא התייעץ 
עם מומחים, וכולם אמרו שהכל מתנהל כראוי, אין סיבה הגיונית שהעסק לא 
ישגשג. ודאי שעדיין עליו להיזהר, אולי לפתע יחולו שינויים בלתי צפויים, 
ואם אכן יחולו שינויים, עליו להתייעץ שוב ואולי לערוך שינויים מסויימים 

במבנה העסק, אבל באופן טבעי העסק מצד עצמו אמור להצליח.

לעומת זאת יש אדם שהחליט לקנות במחיר מוזל חברה שפשטה את הרגל. 
העסק במהותו כושל, אלא שלדעת הקונה, אם יצליח לבנות את העסק מחדש 

בצורה טובה יותר, ההשקעה שהשקיע תכפיל את עצמה עשרת מונים.

אדם כזה כבר נמצא במצב בעייתי. הזהירות שלו אינה זהירות שמא ישתנו 
הדברים, אלא בכל צעד שהוא עושה, עליו להיזהר מהמכשולים שכבר עתה 

קיימים.

אלו בעצם שתי מדרגות הזהירות שכתב הרמח״ל ב׳אדיר במרום׳: הזהירות 
ביניהן  וההבדל  כיום.  שלנו  והזהירות  החטא,  קודם  הראשון  לאדם  שהיתה 

יתבאר על פי משל:



גצר פרק ב: בבאור מידת הזהירות ישריםמסילת

רכבת הנוסעת על גבי מסילה, באופן טבעי תגיע למחוז חפצה, אלא אם כן 
ישבור מישהו את המסילה או יציב עליה מחסום, שאז הרכבת עלולה להיתקע, 
אבל בלאו הכי נוסעת הרכבת בשלוה וודאי תגיע בשלום למחוז חפצה. משא״כ 
אדם הנוסע בים, עליו לסלול לעצמו דרך, ״הנותן בים דרך״ )ישעיהו מג, טז(, כי 

באופן טבעי אין שם דרך.

אדם הראשון קודם החטא חי על המסילה העולה בית א-ל. באופן טבעי הוא 
היה נמשך לעבודתו יתברך, והוצרך להיזהר רק שגורם חיצוני לא יקטע את 
המהלך, אבל מצד עצמו היה צריך להגיע אל הדבקות בבורא. אם כן, הזהירות 
שלו היתה רק שלא יווצרו אצלו הפרעות בלתי צפויות שיפריעו למהלך התקין 

של עבודתו.

אבל מהלך עבודתינו כיום לאחר החטא הוא הפוך. באופן טבעי נמשכים אנו 
אצלנו  ממילא,  שבבריאה.  הרע  חלק  שהיא  הבהמית  הנפש  אחר  הגוף,  אחר 
הזהירות בכל רגע היא לנסות לא להימשך אחרי הרע, להיפרד ממנו ולהיכנס 
פנימה. כל פעם מנסה היצר להחזירנו לנקודה הטבעית הרעה, ועלינו להתגבר 

שוב ושוב. 

זוהי כבר זהירות לגמרי אחרת, והיא קשה הרבה יותר מהזהירות שהיתה לאדם 
הראשון קודם החטא. כיום אם ילך אדם על דרך טבעו ח״ו, הוא יעשה בדיוק 
כיון שרצונותיו הם רעים, ״יצר לב האדם רע מנעוריו״,  הפוך ממה שצריך, 

ועליו להיזהר לא להתחבר למצב הטבעי שלו.

כאותו פתגם האומר ש׳רק קוצים צומחים לבד׳... צריך האדם כל הזמן להיזהר 
לא להיחלש מהמלחמה, כדי שחלילה לא ימשך אחר טבעו.

שמירה זו, כאמור, היא כדי שלא יגיע אדם לסכנת האבדון חס וחלילה, ויש 
לידיעה זו משמעות עמוקה בצורת עבודת הזהירות. 

כאשר האדם נזהר למשל שלא לאבד כסף, לא תמיד הוא נזהר בשוה. אם יש 
בכיסו מטבע בשווי עשרה שקלים, הוא נזהר זהירות רגילה, כמו רוב בני האדם, 

כי סוף סוף גם אם אבדו עשרה שקלים - לא קרה אסון.

אבל אדם שמכר את דירתו, ובכיסו שוכנים כרגע מאתיים אלף דולר במזומן, 
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אותם הוא הולך להפקיד בבנק - אצלו הזהירות שונה לחלוטין. כגודל הסכום 
אשר בידו - כך רמת הזהירות שנזהר בו.

מלמדנו כאן רבינו הרמח״ל, שכשמדברים על מידת הזהירות, עלינו לדעת כי 
אם אדם אינו נזהר הוא לא יפסיד רק פרט אחד, אלא את כל תכלית חייו! 

הזהירות היא לבלתי עזוב נפשו לסכנת אבדון, לא פחות!

לא שהוא יפסיד רק אור פרטי רוחני, על אף שגם אור כזה אין ערך לשיעורו, 
אלא הסכנה הרבה יותר עמוקה: הוא יפסיד לגמרי את כל מהלך החיים, עד כדי 

שנכרת ח״ו משורשו, והוא הנקרא ״אבדון״!

ְוֹלא ֵיֵלְך ְּבַמֲהַלְך ֶהְרֵּגלֹו ְּכִעֵּור ָּבֲאֵפָלה.

לפי  ילך  שלא  כיום,  אצלנו  הקיימת  הזהירות  את  הרמח״ל  לנו  מבאר  כאן 
הרגלו. 

קודם החטא לא היה מצב של ״כי יצר לב האדם רע מנעוריו״, אלא יצר לב 
ואז אם היה הולך לפי מהלך הרגלו באמת היה  האדם היה ״טוב מנעוריו״, 

שמור. משא״כ אחר החטא, שהליכה אחר ההרגל סופה אבדון.

האם ׳מלומדה׳ הוא דבר חיובי או שלילי?

אחרי  ההרגל.  אחרי  הליכה  מלומדה?  מהי  שהרי  שלילי.  הוא  החטא  אחרי 
החטא ההרגל שלנו הוא רע, ממילא המלומדה הוא שלילי. משא״כ לפני החטא, 

שהמלומדה היה חיובי כיון שההרגל היה טוב.

ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ַאֲחֵרי  ִּכי  ַוַּדאי,  ְיַחְּיֵבהּו  ֶׁשַהֵּשֶכל  ָדָבר  ֶזה  ְוִהֵּנה 
ֵּדָעה ְוַהְׂשֵּכל ְלַהִּציל ֶאת ַעְצמֹו ְוִלְבֹרַח ֵמֲאַבּדֹון ִנְׁשָמתֹו, ֵאיְך 
ְּפִחיתּות  ְלָך  ֵאין  ֵמַהָּצָלתֹו?  ֵעיָניו  ְלַהְעִלים  ֶׁשִּיְרֶצה  ִיָּתֵכן 

ְוהֹוְללּות ַרע ִמֶּזה ַוַּדאי!

בגשמיות ברור לכל אדם ואדם שבמצב של סכנה נשמרים, ומי שלא נשמר - 
זוהי בחינת פחיתות והוללות. אדם בר דעת נזהר לא לעשות מעשים שיסכנו 

את חייו.
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כך, להבדיל, בתפיסה הרוחנית, על האדם להיזהר שהמציאות הרוחנית שלו לא 
תביאהו לידי נזק והפסד.

הטבע  שזהו  כיון  בגשמיות,  הרוחניות:  מן  הגשמיות  שחלוקה  כמובן  אבל 
]לאחר  הרוחניות  משא״כ  בלבו,  מורגשת  הסכנה  שגם  הרי  באדם,  המוטבע 
שברוחניות  הסכנה  ממילא  האדם,  נשמת  בתוך  עמוק  גנוזה  שהיא  החטא[, 

ידועה לאדם בשכל, ופחות ידועה לו בלב.

לכן, רוב בני האדם נזהרים לא להפסיד בענייני הגוף והגשמיות, ופחות נזהרים 
שלא להפסיד בענייני רוחניות, כי הרוחניות נמצאת רק במוחם, ואילו הגשמיות 

נמצאת הן במח והן בלב. 

מהי, אם כן, עבודת האדם בכדי שיהיה זהיר?

אם ידיעת הדברים נמצאת אצל האדם רק בשכל, והלב אינו מרגיש אותם - 
יקשה לו מאד להיזהר, כי אי אפשר לחשוב כל הזמן על דבר שלא מרגישים 
אותו. רק אם הדברים נמצאים בלבו ואינם נוגדים לתפיסתו - אז יוכל האדם 

לחשוב עליהם כל הזמן.

והנה, אדם צריך להיזהר כל הזמן. כל רגע ורגע אדם הוא בעל בחירה. בכוחו 
לקיים מצוה וח״ו לעבור עבירה. לא יתכן שאדם יחשוב כל הזמן במוחו על 
דבר שאינו במדרגתו, נגד טבעו, אינו מעניין אותו ולא מעסיק אותו. כמה זמן 

אפשר להיות מנותקים מהמציאות?! 

אדם יכול להתעסק בדברים שהם טבעו, ולהוסיף עליהם גם מעט דברים שהם 
מעבר לטבעו, אבל אדם שאין לו טעם כלל בלימוד, אינו יכול ללמוד שתים-
עשרה שעות ביום. פשוט לא מסוגל! מה, אם כן, הקב״ה דורש ממנו? להגיע 
למצב שיהיה לו טעם בלימוד, ואז ממילא ילמד גם כשאין לו טעם, אבל אי 

אפשר לעשות באופן קבוע מעשה שהוא נגד טבעו של האדם.

לעשות  שצריך  בספר  קוראים  הם  אנשים.  הרבה  אצל  המצויה  טעות  זוהי 
מעשה כל שהוא, הם רוצים להיות מיראי ה׳ ולכן הם מנסים לקיימו. ודאי 
שהרצון הוא חיובי, אבל כדי לרצות לקיים דבר, צריך שיהיה לאדם איזה שהוא 

חיבור למה שהוא עושה.
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כמובן, דבר שהוא מחוייב בגדרי ההלכה, על האדם לקיימו בין אם יש לו חיבור 
בעליית  מדרגה  הוא  אלא  ההלכה  מגדרי  שאינו  דבר  אבל  לא,  אם  ובין  עמו 
כלל  מרגיש  שאינו  אדם  אליו.  שייכות  לו  יש  כאשר  רק  לקיימו  יש  האדם, 
יראת ה׳ בלב, מסוגל לחשוב על יראת ה׳ חמש דקות ואולי אפילו עשר דקות 
]זה כבר הרבה[, אך לא מעבר לכך. אי אפשר לחשוב הרבה זמן על דבר שלא 

אוחזים בו.

אדם קרא בספרים הקדושים שצריך שתהיה לו יראת ה׳ ואהבת ה׳. אמת, אבל 
כמה הדברים מחוברים אליו? אם הזהירות היא זהירות כפשוטה, סתם מחשבה 
שכלית כאדם החושב על שמירת כספו, ולא מלשון זוהר, אור המאיר בנפש 
האדם - כשם שאי אפשר לשכנע אדם שאין לו תאוות ממון לחשוב כל הזמן 

על כסף, כך א״א לצפות מאדם כזה שיחשוב תדיר על יראת ה׳.

אכן, אדם שיודע כי אין לו חיבור לאהבה וליראה, עליו לקנות זאת בהדרגה 
מאד איטית.

זמן שאין לאדם  כל  אור״.  ע״י ה״תורה  וזאת  זהירות״,  לידי  ״תורה מביאה 
אור, היראה סותרת את עצמיותו. לאחר שהוא מתחבר אל התורה ויש לו אור 
בנפש, היראה יותר קרובה ללבו ופחות מתנגדת לטבעו, ואז הוא יכול להיות 

ירא. אבל אם לא - הוא בעצם מתעסק עם דבר שהוא למעלה ממדרגתו.

ֲאֶׁשר  ּוֵמַהַחּיֹות  ֵמַהְּבֵהמֹות  ָּפחּות  הּוא  ִהֵּנה  ֵּכן  ְוָהעֹוֶׂשה 
ַמה  ִמָּכל  ְוָינּוסּו  ִיְבְרחּו  ֵּכן  ְוַעל  ַעְצָמם  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ְּבִטְבָעם 

ֵּיָרֶאה ָלֶהם ֱהיֹותֹו ַמִּזיק ָלֶהם. ּׁשֶ

הדברים כאן עמוקים מאד. 

לכאורה יש להתבונן, האם אכן אדם כזה הוא פחות מהבהמות והחיות? הרי 
אצל החיות והבהמות הזהירות אינה נגד טבעם, שכן אין להם בחירה, אין להם 
יצר, לכן אינם נופלים. אין צורך לאלף חיה שלא תיפול לנהר ושלא תקפוץ 
מציאות  כנגד  האדם,  אבל  הסכנה.  מפני  לברוח  טבעה  אדרבה,  האש,  לתוך 
תדיר  ומכשילו  המפתהו  הרע  יצר  לו  יש  בו,  קיימת  להיות  שצריכה  היראה 
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היה  אילו  אש.  שזו  חש  אינו  הוא  פיתוי,  לו  יש  ח״ו  וכאשר  עבירה!  לעבור 
מרגיש את האש של הגיהנם - לא היה לו נסיון. 

מדוע, אם כן, זה שאינו נזהר נחשב פחּות מהבהמות והחיות? 

תשובה לדבר: כפי שנתבאר, עבודת האדם היא להגיע להרגל דקדושה, שבאופן 
טבעי הוא ימשך אחר הקדושה.

נפילתו ממדרגת הבהמה והחיה נעוצה בחטא אדם הראשון, שאז קיבל האדם 
בתוך עצמו הרגל רע. ומהי עבודתו? ״אדם ובהמה תושיע ה׳ - אלו בני אדם 
שהן ערומין בדעת ומשימין עצמן כבהמה״ )חולין ה ע״ב(. בעומק, עבודת האדם 

היא להגיע להרגל הטבעי הקיים בבהמות!

בכל אחד מאיתנו קיים אותו הרגל להישמר מפני הנזק, אלא שהוא מולבש 
ברגש טבעי של גשמיות, ממונות וכדומה.

כשהקב״ה דורש מהאדם שתהיה לו יראה, בפשטות האדם מבין: אני אזהר. 
איך? ע״י שאקנה בנפשי את מידת הזהירות!

כי הזהירות כבר קיימת  אינו צריך לקנות את מידת הזהירות,  בעומק, אדם 
וטבועה בנשמתו וגם בגופו. זהירות בנשמה עניינה - הנשמה עובדת את קונה 
ומשועבדת אליו. זהירות בגוף עניינה - שלא להינזק בענייני הגוף. אם כן, כח 
ואז  הזהירות כבר קיים, ועבודת האדם היא להאיר את אור הנשמה בתוכו, 
הזהירות שקיימת בו כלפי הגוף באופן טבעי, תהיה זהירות רוחנית. אבל אין 

לו שום צורך ״לקנות״ זהירות.

משל למה הדבר דומה, הבן הבכור בבית, כל בגדיו חדשים. חייבים לקנות לו. 
אבל לאחיו שנולד אחרי שנה וחצי אין צורך לקנות בגדים חדשים, כי בגדי 

אחיו הבכור עוברים אליו ׳בירושה׳.

יראה,  כזו  ב׳בית׳  לנו  יש  חדשה.  יראה  איננה  לקנות  אנו  שצריכים  היראה 
רק צריך להעביר אותה ׳חדר׳. את אותה יראה שאנו מכירים מן הגשמיות, 
שאדם נזהר לא להגיע לאבדון - יש להעתיקה לרוחניות, וזאת ע״י הארת אור 

הזהירות הקיים בנשמתו אל תוך גופו.
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לפי זה נבין את העומק שבעבודת הזהירות.

כאמור, הזהירות קיימת אצלנו, אלא שהיא מלובשת בגוף, כי שם אדם מרגיש 
את הדברים בטבע. משא״כ ברוחניות היא איננה קיימת, כי שם הוא לא מרגיש 

את הדברים.

אם כן, עבודת האדם היא מחד לקנות זהירות, ומאידך להרגיש את הרוחניות 
כמציאות. אנו אוחזים את העבודה משני פנים: עובדים גם עם הדעת להתבונן 
הרוחניות  את  לתפוס  שבאדם  ההרגשות  חידוד  על  וגם  ובזהירות,  ביראה 

כמציאות.

מדוע אין יראה?

ידוע הפתגם, שאילו הגיהנם היה במציאות ותאוות העולם הזה היו מתוארים 
ב׳ראשית  המתואר  הוא  שהגיהנם  כיון  אך  תינח,   - חכמה׳  ׳ראשית  בספר 
חכמה׳ והתאוות נמצאות לנגד עינינו כאן בעולם הזה - לכן לא מגיעים אל 

המטרה הנכספת.

מהי, אם כן, עבודת האדם בכדי להיות זהיר?

בפשטות אדם יאמר: ׳כדי להיות זהיר, מהיום אחשוב על כל מה שאני עושה 
אם הוא בסדר או לא בסדר׳.

עבודת  הזהירות.  של  החיצוני  הגלד  רק  זהו  אך  נכון,  לא  שזה  לומר  קשה 
הזהירות עניינה זוהר, להאיר. את מה להאיר? לתפוס את הרוחניות כמציאות. 
שבגשמיות  כשם  כי  יראה,  לקנות  צורך  יהיה  לא  כמציאות,  תהיה  היא  אם 
היראה נמצאת כי האדם תופס אותה כמציאות - כך גם ברוחניות, אם יתפוס 

אותה כמציאות, תהיה לו גם שם יראה.

עתה נבין את עומק דברי הרמח״ל שזה שאינו זהיר גרוע מהבהמות והחיות. 
שכן, הבהמה והחיה נוצרו עם טבע מסויים ונשארו איתו. אנחנו נוצרנו עם 
טבע מסויים ולא נשארנו איתו. הזהירות הטבעית שהיתה לנו אבדה, ועבודתנו 

כיום היא לחזור לטבענו הרגיל.

זו לא רק עבודה להיזהר. הפועל יוצא שלה הוא להיזהר, אבל עיקרה לתפוס 
את הרוחניות כמציאות.
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לפי זה, ״תורה מביאה לידי זהירות״ - אין הכוונה לעסוק בתורה בלבד בלי 
עומק השגתה, על אף שגם זה ודאי מוליד באדם יראה, אבל העומק של ״תורה 
מביאה לידי זהירות״ הוא, שאדם יתפוס את המציאות כרוחנית שהיא תורה, 
וממילא  רוחני,  אור  היא  המציאות  עמוקות:  ובמילים  היראה.  תבוא  ומשם 

באופן טבעי יש יראה.

ָרָעה,  אֹו  ַדְרּכֹו  טֹוָבה  ִאם  ִהְתּבֹוְננּות  ְּבִלי  ְּבעֹוָלמֹו  ְוַההֹוֵלְך 
ִהֵּנה הּוא ְּכסּוָמא ַההֹוֵלְך ַעל ְׂשַפת ַהָּנָהר ֲאֶׁשר ַסָּכָנתֹו ַוַּדאי 

ֲעצּוָמה, ְוָרָעתֹו ְקרֹוָבה ֵמַהָּצָלתֹו.

הרי בשעה שאדם ישן בלילה, אם ח״ו פרצה שריפה בבית - הוא מרגיש את 
הכויה תוך כדי השינה. ברגעים אלו הוא לא חושב, שהרי הוא ישן, אבל באופן 
טבעי הוא יתעורר וינסה לברוח גם בלי מחשבה, כי בריחתו מפני האש אינה 
עוברת רק דרך מערכת ההתבוננות והשכל. הוא מרגיש באופן טבעי שהאש 

שורפת.

גם תינוק קטן שהדעת אצלו כמעט ואינה פועלת - אם יכניס את ידיו לאש, 
באופן טבעי מיד יוציאן משם, כי קיים בו הטבע כעין טבעה של הבהמה, והוא 
בבהמה,  ולא  באדם  שקיימת  מערכת  היא  התבוננות  מהתבוננות.  נובע  אינו 

ממילא מה שהבהמה מונעת את עצמה מן ההיזק, אין זה מחמת ההתבוננות.

וההולך בעולמו בלי התבוננות אם טובה דרכו או רעה, הנה הוא כסומא 
ההולך על שפת הנהר, כמו שכתב ה׳חובות הלבבות׳, ששכלו של האדם הוא 
כמו נר. ״ה׳ אלקי יגיה חשכי״ )תהלים יח, כט(, יש כח באדם שמאיר לו, הוא כח 

השכל שבו.

אבל מדוע הוא צריך את אותו שכל? כי חסר לו הטבע, והשכל צריך להביא 
אותו מ״וידעת היום״ ל״והשבות אל לבבך״, שהדבר יהפוך אצלו לטבע. וכמו 
שחידדנו, לא שהיראה תהפוך לטבע, אלא שהרוחניות תהפוך לטבע וממילא 

תהיה יראה.

אבל אדם שהרוחניות שלו עדיין נעלמת, א״כ בלבו אין עדיין את הגילוי של 
תפיסת הרוחניות, ולכל הפחות עליו להתחיל עבודתו בבחינת ״וידעת היום״, 
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כח המוחין, כח ההתבוננות ]ומלבד זאת בדרך כלל ראוי ג״כ לזכך את לבו ע״י 
שבירת רצונות וכדו׳[. אך אם לבו חסום ואת המח הוא לא מפעיל - הרי הוא 

כסומא ההולך על שפת הנהר.

ִמְּפֵני  אֹו  ַהִּטְבִעי  ָהִעָּורֹון  ִמְּפֵני  ִמיָרה  ַהּׁשְ ֶחְסרֹון  אּוָלם  ִּכי 
ִעָּורֹון ָהְרצֹוִני, ְּדַהְינּו ְסִתיַמת ָהֵעיַנִים ִּבְבִחיָרה ָוֵחֶפץ, ֶאָחד 

הּוא.

הרי  האדם,  בלב  גם  נמצאים  הדברים  אם  ולב.  מח  באדם:  הם  מלכים  שני 
שיש  השמירה  כדוגמת  טבעית,  שמירה  זוהי  הלב.  מכח  מגיעה  שהשמירה 

לבהמה ולחיה. 

אבל אם לבו של האדם הוא בבחינת לב אבן, הוא עדיין לא זכה שיהיה לו לב 
בשר - שמירתו אינה יכולה לעבור דרך הלב, ולעת עתה עליו להשתמש עם 
המלך השני - המח, כח ההתבוננות. אם הוא יתבונן - זה יהיה כח השמירה 
מתבונן,  אינו  מוחו  אבן,  לב  הוא  לבו   - יתבונן  לא  אם  אבל  עליו,  שישמור 
סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה  ואז  פרוצה,  מדינה  מלך,  בלי  מדינה  זו 

מהצלתו.

מדוע הרעה קרובה מההצלה? 

אם הרע והטוב בעולם היו מחצה על מחצה - היה זה ספק השקול. אם רובו 
היה טוב ומיעוטו רע - היתה צריכה להיות נטיה לטוב. אבל כיון שחיים אנו 
בעולם שרובו רע ומיעוטו טוב - באופן טבעי רעתו קרובה מהצלתו, וללא 

זהירות, בדרך כלל הוא יפול ברשת היצר.

בגשמיות - האדם שומר את עצמו ע״י שהוא מרגיש בסכנה, כגון כשפורצת 
שריפה, אפילו אם עוצם את עיניו - הוא מרגיש את החום ובורח מפניו. ובדבר 
שאינו מרגיש אותו, הוא בורח מחמת ראיית הדברים וההתבוננות בהם. אם 
אומרים לו שהיתה רעידת אדמה במקום פלוני, יפחד להתקרב לשם. זוהי ראיה 

גשמית של האדם. 

רוחנית  ראיה  לו  יש  כך   - גשמי  ועוורון  גשמית  ראיה  לאדם  שיש  כשם 
ועוורון רוחני. העוורון הגשמי עניינו שהעינים סתומות. את העוורון הרוחני 
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מגדיר הרמח״ל: ״עוורון רצוני״, עוורון ברצון. זוהי כביכול עצימת העיניים 
שברוחניות.

עוורון  הוא  העוורון  הן.  לאו אתה שומע  רוחנית? מכלל  ראיה  זה, מהי  לפי 
רצוני, והראיה הרוחנית היא ראיה רצונית.

הרצון הוא טבעי, ואילו ההתבוננות היא יזומה. כאשר אדם רוצה דבר, זה טבעי 
אצלו. כאשר אדם מתבונן, זוהי פעולה יזומה.

ברוחניות, קיים עוורון טבעי שהוא העוורון של הרצון. אמנם, גם כשכבר ישנו 
עוורון של רצון, עדיין באפשרותו של האדם לעורר את עצמו להתבונן, וע״י 

התבוננות יעלה את הרצון.

עיוורים  הרבה  אבל  יתכן.  כלל?  רואה  שאינו  הכוונה  האם  בגשמיות,  עיוור 
בעצם רואים, אלא שראייתם קשה מאד. הם רואים גושים גדולים ותו לא. 

אדם כזה מוכר כעיוור לכל צרכי חייו, אך הוא איננו עיוור במאת האחוזים.

משל נוסף: כשישנם עננים, הירח והשמש כמעט ואינם נראים, ואכן לעשות 
קידוש לבנה במצב כזה אי אפשר, אך אינם נעלמים לגמרי.

כך הוא גם ברוחניות. כשאומרים שיש לנו עוורון רצוני, אין הכוונה שאיננו 
ישראל  מנשמות  שהוא  אחד  כל  מטושטש.  נהיה  שהרצון  אלא  כלל,  רוצים 
הקדושים, אין אצלו עוורון רצוני במאת האחוזים. ישנם רק אחוזי עוורון, לכל 

אחד יש ׳מספר משקפיים׳ אחר, רמה מסויימת של עוורון.

אילו לאדם היה עוורון רצוני גמור - הוא לא היה מתבונן אף פעם, שהרי הסיבה 
שהוא מתבונן היא מחמת שהוא רוצה, ואם העוורון הרוחני היה מוחלט - לא 

היה שייך לומר לאדם: תתבונן. 

על כרחנו שהרצון קיים באדם. אמנם זהו רצון כהה, חלש, לא מספיק מאיר, 
ולכן באופן טבעי הוא איננו נזהר, אבל זהו רצון שכן יכול לגרום לו להתבונן.

כאשר הרצון מוטבע בנפש האדם - אין לו צורך להתבונן, כי הרצון כל כך 
גלוי וחזק, עד שבאופן טבעי הוא נשמר מן הרע. אדם נצרך להתבונן כאשר 
הרצון שלו אינו מספיק חזק, ממילא הוא לא מאיר אצלו באופן טבעי להישמר, 

וההתבוננות תיצור אצלו שמירה.

ככל שהרצון עיוור - כך האדם חש פחות את הדברים בפועל, ואם הרצון יותר 
עיוור - הוא גם לא רוצה להתבונן.
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דהיינו, סתימת העינים בבחירה וחפץ. זה שהאדם אינו מתבונן והרצון שלו 
נעלם יותר ויותר - הוא דבר הבא מחמת בחירתו האישית.

חיים אנו כיום אחר חטא אדם הראשון, וכולנו, שהיינו כלולים בחטא, כבר 
נולדנו עם עוורון מסויים.

כמו שאומרים חז״ל, אדם הראשון אמר: אכלתי ואוכל עוד. כביכול, כל אחד 
מאיתנו בגלגולים שלו הוסיף עוד חטאים בבחירתו, וכבש והעלים עוד יותר 

את הרצון.

אמנם, על אדם הראשון נאמר, שכשהגיעה שבת קדש הוא כבר עשה תשובה 
חכם  תלמיד  ראית  ״אם  חז״ל:  אמרו  וכן  השבת״.  ליום  שיר  ״מזמור  ואמר 
שעבר עבירה בלילה - אל תהרהר אחריו ביום, שודאי עשה תשובה״ )ברכות 

יט ע״א(. 

עושים  אינם  אחרים  ואנשים  מיד  תשובה  עושה  חכם  תלמיד  באמת  מדוע 
תשובה מיד? כי כאשר יש נפילה, ככל שהרצון יותר חזק, הוא גורם לו מיד 
לשוב בתשובה. לעומת זאת כאשר אדם חוטא והרצון יותר נעלם, עד שהוא 

שב בתשובה חולף הרבה זמן.

אחד  לכל  וחפץ.  בבחירה  היא   - חלקה[  ]ולכה״פ  העיניים  סתימת  כן,  אם 
מגלה.  הוא  וכמה  העיניים  את  לעצמו  סותם  הוא  כמה  בחירה  יש  מאיתנו 
כלומר, כמה הוא מגלה את הרצון ואז ההתבוננות השכלית פועלת ומגלה את 
הרצון יותר ויותר וחוזר חלילה, וכמה ח״ו להיפך, הוא מעלים את הרצון, ואז 

סתימת העיניים הרוחניות הולכת וגדלה יותר ויותר. 

לכן ה״עוורון הטבעי״ ו״העוורון הרצוני״ מוגדרים כאחד, כי כשם שבגשמיות 
אם אדם לא נזהר הוא נופל לנהר - כך ברוחניות, אם אדם ח״ו לא נזהר הוא 

ניזוק. 

אמנם, בעומק ברור הדבר, שעל אף הדמיון בין הרוחניות לגשמיות, לעולם לא 
יהיו הגשמיות והרוחניות דומים בדיוק.

ונפל, הוא נחבל, ולפעמים החבלה היא עובדה  נזהר  בגשמיות, אם אדם לא 
 - ונפל  נזהר  לא  אדם  אם  זאת,  לעומת  ברוחניות,  לשנותה.  שאין  קיימת 
נזהר,  ולא  באפשרותו לעשות תשובה. בגשמיות אדם שהלך על שפת הנהר 
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הוא נפל וטבע. זהו, נגמרו חייו. ברוחניות, לעומת זאת, אם אדם נכשל וח״ו 
התחייב כרת, בידו לעשות תשובה. אין לך דבר העומד בפני התשובה, אפילו 

על העבירות הקשות ביותר.

אם כן, העדר הראיה הגשמי והעדר הראיה הרוחני הם אחד בכך שהם מובילים 
את האדם לאבדון, אבל האבדון הגשמי אינו כאבדון הרוחני. האבדון הגשמי 
 - הרוחני  האבדון  למות, משא״כ  עלול  אדם  ח״ו  גמור,  אבדון  להיות  עלול 

לעולם מועילה לאדם תשובה.

סוף סוף לכל אדם יש איזו שהיא שמירה מן השמים. מדרגת היראה משתנה 
מאדם לאדם, אבל אין לך אדם מישראל שאין בו יראה כלל, ולכן לא יתכן 
שאדם יפול לגמרי. תמיד תישאר בו איזו שהיא נקודת יראה, והיא הזוהר שלו, 

השמירה שהוא מקבל מלמעלה כדי שבסופו של דבר יוכל לעשות תשובה.

בגשמיות אם אדם לא נזהר בממונו, הוא עלול לאבד את הכל ולהיות אביון 
אמיתי, ללא פרוטה לפורטה! ואם עוד יותר לא נזהר - הוא גם עלול למות. 
לעומת זאת ברוחניות, כמה שאדם יפול, ואפילו הנפילה הקשה ביותר - תמיד 
קיים ניצוץ של יראה בנפש, ואותו ניצוץ מאיר עליו שמירה מלעילא לבל ידח 
ממנו נידח, ובסוף הוא עוד יחזור בחזרה למקורו, אלא שכמובן הדרך להגיע 

לכך היא ארוכה.

ֱהיֹוָתם  ִמְּפֵני  דֹורֹו  ְּבֵני  ֹרַע  ַעל  ִמְתאֹוֵנן  ָהָיה  ִיְרְמָיהּו  ְוִהֵּנה 
ֵעיֵניֶהם  ַמְעִליִמים  ֶׁשָהיּו  ַהּזֹאת,  ַהִּמָּדה  ְּבֶנַגע  ְנגּוִעים 
ַהְלֵהָעׂשֹות  ֵהם,  ַמה  ִלְראֹות  ֵלב  ֶׁשָּיִׂשימּו  ְּבִלי  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם 
ַעל  ִנָחם  ִאיׁש  ׳ֵאין  ו(:  ח,  )ירמיה  ֲעֵליֶהם  ְוָאַמר  ְלֵהָעֵזב.  ִאם 
ׁשֹוֵטף  ְּכסּוס  ִּבְמרּוָצָתם  ָׁשב  ֻּכֹּלה  ָעִׂשיִתי,  ֶמה  ֵלאֹמר  ָרָעתֹו 
ֶהְרֵּגָלם  ִּבְמרּוַצת  ְוהֹוְלִכים  רֹוְדִפים  ֶׁשָהיּו  ְוַהְינּו,  ַּבִּמְלָחָמה׳, 
ַהַּמֲעִׂשים  ַעל  ְלַדְקֵּדק  ְלַעְצָמם  ְזַמן  ֶׁשַּיִּניחּו  ִמְּבִלי  ְוַדְרֵכיֶהם 

ְוַהְּדָרִכים ְוִנְמָצא ֶׁשֵהם נֹוְפִלים ְּבָרָעה ְּבִלי ְראֹות אֹוָתּה.

ירמיהו הנביא כבר היה מתאונן על אותו רוע שאין את היראה. ומה היתה 
התלונה? שהם כמו ״סוס שוטף במלחמה״.
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הבה נתבונן: למה אין לאדם יראה?

הרוחניות  את  תופס  לא  הוא  כי  ראשית,  לדבר,  סיבות  שתי  ביארנו  לעיל 
כמציאות, וסיבה שניה - כי הוא לא מתבונן. אולם אפילו אם אדם אינו תופס 
את הרוחניות כמציאות, אילו היה מתבונן - במידה מסויימת היתה לו יראה 

עד שהיה מגיע לדרגה בה הוא תופס את הרוחניות כמציאות.

מדוע באמת הוא אינו מתבונן?

הסיבה לכך מונחת בדברי ירמיהו הנביא שהאדם חי ״כסוס שוטף במלחמה״, 
ונתבונן בנקודה עמוקה הטמונה בדברים.

הרגשה  לו  או שיש  ליראה:  מגיע  האדם  כיצד  שני שורשים  לפנינו  נתבארו 
רוחנית טבעית וממילא יש לו יראה, או שהוא מתבונן ומכח כך מגיע ליראה.

ישנן שתי סיבות מדוע האדם אינו מתבונן: האחת - ההימשכות אחרי החומר. 
יש בתוך האדם את הכח החומרי והכח השכלי. ככל שהוא נוטה יותר אחרי 
כח החומר ושקוע בו - כך הוא פחות מתבונן. וסיבה שניה - טרדות החיים. 

אדם טרוד אינו מתבונן. 

לפי זה נבין עומק נוסף מדוע תורה מביאה לידי זהירות.

כשאדם לומד תורה, אם הוא לא רק קורא לגירסא בעלמא ]על אף שגם זו 
מצוה גדולה[, אלא מקיים את עיקר מצות תלמוד תורה שהיא ללמוד להבין 
המבוא  זהו  להתבונן.  מתרגל  הוא  זה  ידי  על   - לזכור  גם  זה  ואחרי  ולדעת 

והשורש לבנין היראה.

אם אדם אינו מקדים את התורה לזהירות, אולי הוא יודע מה מותר ואסור 
לעשות כי למד פסקי הלכות, אבל מכח מה הוא יזהר? אם הוא כבר במדרגה 
הוא  אלא  הרוחנית  במדרגה  אינו  אם  אבל  יראה,  לו  יש  ממילא  הרוחנית, 
בתפיסה של גוף - הוא נצרך להתבונן, אבל כח ההתבוננות שלו אינו עובד. 

מכח מה, אפוא, הוא יעבוד?!

בתורה  לעסוק  האדם  שזוכה  ע״י  ההתבוננות.  כח  את  באדם  בונה  התורה 
הקדושה, ובמיוחד בעסק עיונה - הוא מתרגל להיות בבחינת ״החכמים הולכים 

וחושבים תמיד״. אם הם חושבים תמיד - בכוחם גם להיזהר תמיד. 
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״והגית בו יומם ולילה״ )יהושע א, ח(, כלומר, תתייגע במחשבתך בתורה יומם 
ולילה, תפעיל את כח ההתבוננות שבך. אם תתבונן יומם ולילה בתורה - תוכל 
גם להתבונן על היראה להיזהר לא לחטוא, אבל אם האדם אינו מרגיל את 
מחשבתו לחשוב כל הזמן, כיצד יתכן שתהיה לו יראה של זהירות. הוא עלול 
לעבור ולהיכשל בלי לשים לב, שהרי לפי מדרגתו עליו לשים לב מצד המוחין 

שלו, ואם אינו מתבונן בתמידות - ודאי לא ישים לב.

זהו שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם. ומה היה קורה כשהלכו 
במרוצת הרגלם ודרכיהם? הכח שפעל בהם לא היה הכח השכלי, ממילא לא 

באו לקנין מידת היראה.

של  התבוננות  התבוננתם  לא  מדוע  מהם:  תבע  שירמיהו  מבינים  בשטחיות 
זהירות. אבל האמת היא שאם אין לאדם יניקה פנימית שמפעילה את מחשבתו 
- הוא אינו מסוגל כל הזמן להתבונן. אדם שאין לו יניקה מתוך התורה הקדושה, 

וינסה להתבונן שעה שעתיים - ראשו יכאב והוא לא יצליח. אי אפשר!

איך אדם יכול לחשוב כמעט כל הזמן? כאשר הוא יונק את כח החשיבה שלו 
מבחינת תורה אור, הוא מקבל כח של חיות מאותו אור המביאו לחשוב, ואז 

ממילא הוא יכול להגיע גם לידי היראה שהיא הזהירות.

אם כן, כשרבי פנחס בן יאיר סידר את הברייתא ש״תורה מביאה לידי זהירות״ 
- אין זה בכדי. כל מה שיש לאדם כח להיזהר, הוא כשלב שני שבנוי על גבי 

כח ההתבוננות בתורה שהוא בונה בתוכו.

משל למה הדבר דומה, אדם שאין לו כלום - אינו צריך להיזהר. אם אין לו 
שדה - הוא לא צריך לבנות גדרות, אין מה לגנוב. אם אין לו בית - הוא לא 
צריך לנעול אותו. אם אין לו מטבע זר - הוא לא צריך לפחד ששער החליפין 

ירד או יעלה.

לכן הזהירות היא שלב ב׳ בלבד אחרי התורה, ולא שלב א׳, כי אם יש לאדם 
משהו - יש לו את מה לאבד. אם  לא - אין לו את מה לאבד. 

ילד שאינו שומר על חפציו כראוי, פעמים רבות אובדת לו הכרטיסיה, ואובדים 
לו חפצים שונים. למה הוא לא שומר? בפשטות, כי אין לו מספיק דעת, הוא 

לא אחראי.
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אכן כך, אבל שורש הדבר נעוץ הרבה יותר עמוק פנימה. זה שהוא לא שומר, 
זו תולדה שניה. אם היה מעריך את המציאות, הוא היה שומר עליה. חסר לו 

בתפיסת הדבר שיש לו כמציאות, ממילא הוא לא אחראי לשמור עליו.

לכן באמת הוא לא מחוייב בקיום המצוות, כי חסר לו בתורה, חסר לו בתפיסת 
המציאות. אילו היתה לו תפיסת מציאות גמורה, בודאי היה שומר עליה.

נבחין זאת במשל גשמי פשוט. בדרך כלל, אם אין לאדם אהבת ישראל גמורה, 
הרי שעל חפץ השייך לו הוא שומר היטב, ואילו על חפץ של השני הוא שומר 

פחות טוב. מדוע? כי הוא לא מרגיש שהוא חלק ממציאותו. 

ככל שאדם תופס את החפץ יותר כמציאות - הוא חושש יותר לאבדו. אם 
החפץ אינו שלו - כלפיו זו איננה המציאות. זה לא רק שפחות איכפת לו על 
ממון חבירו, אלא בעומק חסר לו בתפיסת המציאות. לתפיסתו, אם יחסר חפץ 
של פלוני לא חסר במציאותו דבר, משא״כ כאשר חסר חפץ שלו - הוא חש 

זאת כחסר במציאותו.

אדם שיש לו נכס והוא מבין שבלעדיו לא תהיה לו קורת גג היכן לישון בלילה, 
הרי שהוא מזהה את המציאות שלו עם אותו נכס ומפחד לאבדו. אדם שיש לו 

תאוות ממון - שומר מאד על כספו כי הוא מזהה אותו כחלק ממנו.

ככל שאדם מזהה את הדבר פחות כחלק ממנו, הוא פחות שומר עליו. השמירה 
יותר  הדבר  את  שמזהים  ככל  המציאות.  בתפיסת  מושרש  השמירה  והעדר 

כמציאות - יותר ישמרו עליו. 

הזהירות בנויה על כך שאדם תופס את המציאות בצורה הנכונה, ואז הוא נזהר 
שלא לאבדה.

ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ִמַּתְחּבּולֹות  ַאַחת  ֶּבֱאֶמת  זֹאת  ִהֵּנה  ְואּוָלם 
ָהָאָדם  ְּבֵני  ִלּבֹות  ַעל  ִּבְתִמידּות  ֲעבֹוָדתֹו  ְלַהְכִּביד  ְוָעְרָמתֹו, 
ֶדֶרְך  ְּבֵאיֶזה  ּוְלִהְסַּתֵּכל  ְלִהְתּבֹוֵנן  ֶרַוח  ָלֶהם  ֵאר  ִיּׁשָ ֶׁשֹּלא  ַעד 

ֵהם הֹוְלִכים. 

עצת היצר הרע המוליכה את האדם לאבדון, היא לעשות את האדם טרוד. 
במה? יש הטרודים בעבירות רח״ל, יש הטרודים סתם בענייני העולם הזה, ויש 

הטרודים בענייני הפרנסה. 
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אין  להם  גם  ברוחניות, אבל  הלילה  עד  אנשים הטרודים מהבוקר  גם  ישנם 
זהירות. טירדה ברוחניות זו עוד סוג של קליפה שהרבה אינם מודעים לה. לא 
יודעים שריבוי מצוות מפריע לאדם. מעט שמן יכול לדלוק, אבל אם שמים 

הרבה שמן על הפתילה היא נכבית, לא דולקת. 

״חטוף  בבחינת  לו,  ייטב   - מצוות  ועוד  מצוות  עוד  יקח  שאם  חושב  אדם 
ואכול״... ודאי שיש בזה בחינת אמת, אבל הני מילי כשהמצוות נעשות מתוך 
הריבוי  ואז  למציאותו  מעשיו  את  מתאים  האדם  בעצם  שבכך  הדעת,  ישוב 
יבורך, אבל אם הריבוי גורם לאדם חוסר ישוב הדעת, הרי שהטירדה ברוחניות 

היא שלילית, לא חיובית.

אם אדם רוצה לבחון את ריבוי הרוחניות אצלו האם הוא חיובי או שלילי, עליו 
לבדוק: אם הוא בא מתוך ישוב הדעת - הוא חיובי, אם לא - מה שמוכרח 
שלא  מהרבה  בכוונה  מעט  טוב  מוכרח,  שאינו  מה  שיעשה,  מדינא  לעשות 
בכוונה, ו״כוונה״ אינה בהכרח כוונה עמוקה, אלא שישים לב מה הוא עושה.

כי גם אם זו עבודה של קדושה, אבל עצם ההכבדה גורמת לאדם שאין לו ישוב 
הדעת, וזו איננה העבודה הנדרשת מאיתנו.

ִּכי יֹוֵדַע הּוא ֶׁשִאּלּוֵלי ָהיּו ָׂשִמים ִלָּבם ִּכְמַעט ָקט ַעל ַּדְרֵכיֶהם, 
ַוַּדאי ֶׁשִּמָּיד ָהיּו ַמְתִחיִלים ְלִהָּנֵחם ִמַּמֲעֵׂשיֶהם ְוָהְיָתה ַהֲחָרָטה 

הֹוֶלֶכת ּוִמְתַּגֶּבֶרת ָּבֶהם ַעד ֶׁשָהיּו עֹוְזִבים ַהֵחְטא ְלַגְמֵרי.

לכאורה קשה, הרי רואים אנשים רבים ששמים לב, ועם כל זאת אינם עוזבים 
את החטא לגמרי?

אמנם התשובה על כך ברורה: אנשים אלו שמים את דעתם ולא שמים את לבם, 
כמו שכתב הרמח״ל ב׳דרך עץ החיים׳, ש״אם היתה הידיעה רחבה ועומדת על 
לב בני האדם - לא היו חוטאים לעולם״. מדוע, אם כן, אנשים חוטאים? כי 
הידיעה אינה נמצאת על לבם. לפעמים היא נמצאת במוחם ולפעמים גם שם 

איננה. כאשר הידיעה נמצאת בלב האדם - הוא אינו חוטא. 

איך יביא האדם את עצמו לידי כך שהידיעה תהיה על לבו?
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)דברים ד, לט(, אבל כדי שיהיה  המהלך הוא: ״וידעת היום והשבות אל לבבך״ 
מהלך כזה, על האדם למצוא לעצמו זמן, רווח כל שהוא להתבוננות. אם אין לו 

פנאי - ברור שהדברים אינם נקלטים בלב, ובדרך כלל גם אינם במוחו.

ַוֲהֵרי ֶזה ֵמֵעין ֲעַצת ַּפְרֹעה ָהָרָׁשע ֶׁשָאַמר: ׳ִּתְכַּבד ָהֲעֹבָדה ַעל 
ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר׳ )שמות ה, ה(.

עצתו של פרעה לגרום לכך שלא יגאלו ישראל ממצרים, היתה: ״תכבד העבודה 
על האנשים״. 

והנה, כלל ישראל עבדו בחומר ובלבנים, ולא היה בעבודתם שום איסור תורה. 
לא מדובר כאן, אפוא, דוקא באדם השקוע בעבודה של איסור, אלא גם בעבודה 
ַמְכֶּבֶדת על האדם, וכתוצאה מכך הוא יפנה  של היתר, ולמדנו כי כל עבודה 

לדברי שקר.

ובאמת ההפסקה מן העבודה במצרים - היא היתה שורש הגאולה, כמו שרואים 
לאחר מכן שכשמת פרעה ״ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים״, ואז ״וישמע ה׳ 

את נאקתם״ )שמות ב, כג-כד(.

והנה ישנן ארבעה גלויות, והשורש של כולן היא גלות מצרים. לא רק בבחינת 
מקום, אלא גם בבחינת נפש. שורש הגלות בבחינת נפש הוא: ״תכבד העבודה 
על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר״, ״ולא שמעו אל משה מקוצר 

רוח ומעבודה קשה״, וזה בעצם שורש כל הגלויות שישנן בנפשותינו. 

כאשר האדם מפנה לעצמו זמן - אז הוא מתחיל להיגאל. ״קרבה אל נפשי - 
גאלה״. הקב״ה נתן לנו את ששת ימי המעשה, ואת שבת קדש. הרווח, ההפסק 
שיש לאדם - הוא בעצם שורש גאולתו. כאשר אין לאדם רווח - הוא טבוע 

עמוק בתוך מציאות הגלות שבנפשו.

אין הכוונה שאם יש רווח הוא מיד נגאל, אבל בנקודה זו נעוץ שורש הגאולה. ׳זה 
לעומת זה עשה האלוקים׳. שורש הגלות הוא ב״תכבד העבודה על האנשים״, 

שאין רווח, אין פנאי, ושורש הגאולה הוא בעצם כך שיש לאדם פנאי.

כשברא הקב״ה את העולם, דבר ראשון הוא יצר מקום פנוי. השורש של כל 
דבר הוא יצירת מקום עבורו. ״אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו 
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מקום״ )אבות ד, ג(. כל דבר צריך שיהיה לו מקום ושיהיה לו זמן. אם אין לאדם 
זמן - זהו שורש גלותו.

אכן, פעמים רבות כשיש לאדם מקום פנוי וזמן פנוי - זו סכנה עבורו, בבחינת 
״והבור ריק אין בו מים - מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו״. כאשר 
בית ריק, נטוש, נכנסים בו מזיקים, כמבואר בגמרא במסכת בבא קמא )כא ע״א( 

שאדם הנכנס לדור בבית חבירו, הוא מועיל לו בכך שלא יהיו שם מזיקים.

הרי, שהזמן והמקום הפנוי הם אמנם שורש הרפואה לנפש, אך גם מהדברים 
המסוכנים ביותר. ישנו אדם שבשעה שיש לו זמן פנוי לחשוב, רח״ל עולים 
בראשו כל המחשבות הרעות. כל היום הוא עסוק, טרוד; קם בבוקר, מיד רץ 
להתפלל, אוכל ארוחת בוקר, ממהר ללימודו, רץ הלאה, אין לו שהות לחשוב. 
במחשבתו  מגיע  הוא   - לחשוב  ביום  זמן  שהות  איזו  לו  ניתנת  כאשר  אבל 

למקומות מסוכנים.

לאדם כזה, החלל הוא חלל פנוי, אין שם מאומה, ולכך זוהי סכנה עבורו. אבל 
באופן כללי, כל דבר שאדם רוצה לבנות, ראשית עליו ליצור לו מקום ריק, 
לקחת  חייב  הוא  אטומה.  כוס  לו  תועיל  לא  לשתות,  רוצה  אדם  אם  חלול. 
לקנות  רוצה  הוא  אם  מים.  למלאה  שיוכל  כדי  מקום,  בה  שיש  חלולה  כוס 
חפץ לבית, עליו לפנות לו מקום, כמו שלבן אמר ליעקב: ״ואנכי פניתי הבית״ 

)בראשית כד, לא(.

בעומק, מוכרח שיהיה רווח בנפש האדם, כמו שאומרים חז״ל: ״כדי ליתן רווח 
)ילקו״ש פר׳ ויקרא רמז תכט(. העולם הזה בנוי ממציאות של  בין פרשה לפרשה״ 

רווח, של הפסקים. 

בפשטות יכול אדם לתפוס: בין שבת לשבת יש את ימות החול, אם כן אין כלל 
רווח. כמו שאם יקחו למשל שתי כוסות ויצמידו אותן זו לזו, לא יהיה ביניהן 
רווח. וגם אם בין שתי הכוסות הללו יניחו עוגה - שוב לא יהיה רווח ביניהן, 

כי העוגה ממלאת את החלל.

אבל בעומק, אי אפשר להצמיד שני דברים באופן מוחלט. תמיד נשאר חלקיק 
דק של אויר חלול בין שני הדברים שננסה לחברם. אי אפשר לאחד דבר באופן 
מוחלט. כי בעומק, הבריאה בנויה בצורה כזו שבין כל דבר לדבר יש רווח. זוהי 

מציאות הבריאה, וא״כ בעומק גם ימות החול הם רווח בין שבת לשבת.
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הרי ״כולם בחכמה עשית״, שום דבר בבריאה לא נעשה במקרה, רק לכתחילה, 
זו היא מצורת מבנה העולם: כדי לחבר בין דבר לדבר - מוכרח  וגם נקודה 
בחכמה  ״כולם  של  מהמבנה  חלק  הוא  הרווח  רווח.  של  מציאות  שתהיה 

עשית״.

למשל, הגר״א אומר שאדם הרוצה שאהבתו לילדיו תהיה באמת תקועה בלבו 
שישנם  העולם  דרך  לאשה,  איש  בין  גם  קבוע.  באופן  איתם  יהיה  שלא   -
ימי פרישה. כלומר, אי אפשר להיות כל הזמן מאוחדים. תמיד צריך שתהיה 

מציאות של רווח. 

כל  גם שורש  הפנימית, אבל  הכל. שורש התפיסה  בעצם שורש  הוא  הרווח 
החורבנות. מחד, מת הוא אבי אבות הטומאה, והוא נקרא ׳חלל׳. חסר כאן 
משהו. העבירה החמורה ביותר היא חילול ה׳ מלשון חלל. ומאידך, עבודתנו 
היא להכין את עצמנו ככלים לקבל את האור. אנחנו יוצרים מציאות של כלי, 

מציאות חלולה. 

מקום  לתת  וביקש  העולם  את  הקב״ה  ברא  כאשר  מהקדמונים,  שידוע  כמו 
לנבראים, הוא צמצם את עצמו ויצר את החלל הפנוי, וכל שורש הבנין בא 

משם. אילו לא היה את אותו חלל - לא היה מקום לנבראים.

נפש  ושל  כולם  כל העולמות  הבנין של  הוא שורש  כן, מחד אותו חלל  אם 
האדם בפרט, ומאידך הוא שורש של החורבנות כולם. משם באות כל השאלות 

שאין עליהן תשובה.

נתבונן אפוא לעומק: מהו החלל בנפש? איך בונים אותו בצורה חיובית, ואיך 
הוא נבנה חלילה בצורה שלילית.

לעיל הזכרנו את עצתו הנפלאה של הרמח״ל ב׳דרך עץ החיים׳, ״עצה קלה 
ופריה רב״ שעליה מבוססת כל העבודה כולה, והיא: שהאדם יפנה לעצמו זמן 

לחשוב.

לכאורה, אם הוא מפנה לעצמו זמן לחשוב אין כאן רווח, אלא שבמקום לעשות 
מעשה פלוני הוא חושב, אבל אין כאן רווח, אין כאן חלל, רק מציאות של 
שינוי. כמו אדם שעוסק בתורה ולאחר מכן בגמילות חסדים, שלא שייך להגדיר 
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את עשיית החסד כרווח, אלא שכביכול הוא שינה את המילוי מתורה לחסד 
לעת עתה.

מהו, אם כן, הרווח בנפש האדם?

עומק הענין טמון בפסוק ״והחכמה מאין תמצא״ )איוב כח, יב(. ״כולם בחכמה 
עשית״ זו הבריאה, אבל הכל בא מהַאִין, מהביטול.

במשל הגשמי הפשוט, כאשר יש גרעין ורוצים לזרוע ממנו עץ, טומנים אותו 
היתה  כלומר,  גדול.  אילן  צומח  ומשם  מתבטל,  נרקב,  הוא  באדמה,  עמוק 
מציאות של שורש, השורש הזה התבטל באדמה, ולאחר מכן צמח ממנו עץ 

חדש.

זהו הרווח שקיים בין דבר לדבר. אי אפשר לעבור מענין לענין אם אין רווח 
בינתיים. לשון הגמרא: ״אישתומם כשעה חדא״, לפעמים צריך האדם לעצור 

את המחשבה.

אדם הרוצה לעבור מענין לענין, איך הוא עושה זאת? לאדם יש קביעות ללמוד 
סוגר את  הוא  לכאורה,  לומד מסכת אחרת.  הוא  כן  מסכת מסויימת, אחרי 

הספר הראשון ומיד פותח את הספר הבא.

האמת היא שגם במציאות, עובר זמן מסויים עד שפותחים את הספר הבא, 
לבנות  אדם  שיוכל  בכדי  לפרשה.  פרשה  בין  רווח  להיות  צריך  בעומק,  אבל 
הלאה, הוא מוכרח ליצור לעצמו חלל, רווח מסויים. על בלעם נאמר: ״וילך 
שפי״. הוא בא לקבל את הנבואה ולשם כך כביכול רוקן את עצמו, הוא הכין 

את עצמו להיות כלי לקבל נקודה עליונה יותר.

מה קורה אם אדם אינו מרוקן את עצמו? כל הזמן יש לו מילוי, אך אין בידו 
כלי קיבול לקבלו. ישנה, אם כן, עבודה לקנות כלי, ולאחר מכן יש עבודה למלא 

אותו. 

והדלי  דלי,  לקנות  מן הבאר, הוא מוכרח קודם  רוצה לשאוב מים  אם אדם 
שהוא קונה חייב להיות חלול, ריק, כדי שלאחר מכן יוכל לשאוב על ידו מים 

מן הבאר.

והנמשל בנפש האדם: האדם חייב לבנות כלים, ולאחר מכן למלא אותם. חלק 
מצורת הבנין היא לפנות זמן.
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או  יצאת מענין אחד? תירגע דקה  בין פרשה לפרשה.  רווח  ליתן  על האדם 
שתיים, ולאחר מכן תיכנס לענין הבא. כך תיצור לעצמך כלי בנפש!

פנימית.  לנקודה  מגיעים  אינם  ולכן  מהאנשים,  להרבה  ידוע  שאינו  דבר  זהו 
משל למה הדבר דומה, אדם שיש לו כלי מלא, והוא מנסה למזוג עוד לתוך 

הכלי. הכל נשפך החוצה.

אם אדם לא בונה לעצמו שעת שקט, שעה של רווח ופנאי - הוא בעצם בונה 
כל חייו ממילויים, ואין לו היכן להכניסם. חסרים לו זמני שקט.

דקה  סברא  לו  להסביר  ומתחילים  רעש,  בו  שיש  במקום  אדם  נמצא  כאשר 
יש סיכוי  רגוע,  יקשה עליו לקלוט אותה. אבל אם מקום הימצאו שקט,   -
שיקלוט דברים עמוקים ביתר קלות. ככל שיש יותר מילוי - קשה לקבל דבר 

נוסף.

אם כן, אדם הרוצה לבנות לעצמו צורת חיים אמיתית, ודאי אינו יכול לבנות 
רק כלי ריק כי אז הוא ישאר ריק, לא יהיה לו ממה לחיות. משל לאדם שקנה 
דלי על מנת לשאוב מים מהבאר, אך הכלי אינו בשימוש, הוא לא מביא בו מים. 

אדם זה עלול למות בצמא.

מאידך, אם לא קנה כלי - גם אז אין באפשרותו להביא מים. אולי יוכל ללגום 
מעט מים בשפתיו מתוך הנהר, אבל בשעה מאוחרת יותר כבר לא יהיו לו מים 

לשתות כי אין לו כלי.

אם כן, האדם צריך למצוא לעצמו זמן של שקט ביום. 

ומה עושים באותה שעת שקט?

לא חייבים דוקא לדבר בדברי תורה. זהו זמן של מנוחת הנפש. כשם שכל אחד 
מאיתנו מבין שהגוף, הידים והרגלים צריכים לנוח - כך עלינו להבין שגם המח, 
כח המחשבה, זקוק למנוחה. יש אדם שמנוחתו היא לעסוק בדברים שאינם 
עיוניים במקום דברים עיוניים. הוא קורא דברים מדומיינים, או מדמיין מתוך 
עצמו ]ודרך זו של דמיון יש בה סכנה גדולה, והיא צריכה הרבה הכוונה, ורבים 

חללים הפילה[, וכך הוא נח. ג״כ סוג של מנוחה.

אבל המנוחה הפנימית יותר, האמיתית, היא לרוקן את המח ממחשבות. כפי 
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שבשעה שהאדם ישן, ידיו ורגליו אינן זזות - כך בשעה שהאדם רוצה להגיע 
למנוחת הנפש פנימית, עליו להשקיט את מוחו.

והרגלים  הידים  את  להשקיט  האדם.  בני  לרוב  קשה  די  עבודה  כמובן  זוהי 
כל אחד יכול. פשוט נכנסים למיטה ונרדמים, ואז לא הולכים ולא מפעילים 
]כמעט[ את הידים, אבל להשקיט את המחשבה - זו כבר עבודה קשה. ומחמת 
שהיא קשה ולא רגילה אצל רוב בני האדם, לכן הם בונים יותר כלים של גוף, 

כי שם ישנה השקטה, ופחות בונים כלי של מחשבה.

צורתו של כלי מחשבה, זהו ההרגל לחשוב עמוק. חושבים, ולאחר מכן ישנה 
שִהיה, הפסקה. שוב חושבים ושוב מפסיקים, בבחינת ״והחיות רצוא ושוב״. 
כשם שבעולם המעשה ישנה תנועה של ששת ימי המעשה ואחרי כן מגיעה 
שבת קדש שבה ״לא תעשה כל מלאכה״, וכן בדיבור - ״עתים חשות עתים 
ממללות״ - כך במחשבה יש זמן שהמחשבה צריכה לפעול ויש זמן שהמחשבה 

צריכה לשבות, לנוח. כך בונה האדם לעצמו כלים של מחשבה.

על שבת קדש נאמר ״ויכולו״, מלשון כלי, כי אז יוצר האדם לעצמו את הכלים. 
ב(.  ב,  בראשית  )רש״י  מנוחה״  באה  שבת  באה  מנוחה,  חסר?  העולם  היה  ״מה 
מלאכה,  עשה  הוא  הימים  כל ששת  אותו.  ברא  דבר שהקב״ה  היא  המנוחה 

ובשבת כביכול הוא בנה מציאות של כלי קיבול.

מהשקטת  ראשית  חלקים:  משני  אפוא  בנויה  להיות  צריכה  השקט,  שעת 
השלב הקודם, ליתן רווח בין פרשה לפרשה. אדם לדוגמא גמר כעת ללמוד או 
להתפלל, אל לו להתחיל מיד להתבונן ולחשוב על מצבו בעולם. לפני כן יקח 
לעצמו כמה דקות שקט, ולאחר שהגיע לאותו שקט - כעת הוא יכול להיכנס 

לעולם החדש שאליו הוא חפץ להיכנס.

היו  השכינה  עליהם  שתשרה  שבכדי  הנביאים,  אצל  מוצאים  אנו  זה  כעין 
משתמשים בכלי הנגינה. ״והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה׳״ )מלכים ב ג, טו(. מה 

עניינה של נגינה זו?

ודאי שמונח בה עומק נוסף, אבל לענייננו: הנגינה נועדה להשקיט את המצב 
ניגונים  הם  אם  ניגונים,  שומע  שהוא  שבשעה  אדם  לכל  ברור  הרי  הקודם. 
עמוקים ושקטים שעֵרבים עליו - הם מביאים אותו למצב שמחשבותיו לאט 
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הוא  פנימה,  יותר  נכנס  ואדם  עמוקות  יותר  שהמנגינות  ככל  דוממות.  לאט 
מצליח יותר לדומם את נפשו.

זהו החלק הראשון של שעת השקט: ליצור ִריוּוַח בין פרשה לפרשה, לצאת 
מהענין הקודם ולענין הבא עוד לא להיכנס. והשלב השני - אחר שהגיע האדם 

למצב של שקט גמור, להיכנס למהלך של התבוננות.

ֶׁשָהָיה ִמְתַּכֵּון ֶׁשֹּלא ְלַבד ֶׁשֹּלא ְלַהִּניַח ָלֶהם ֶרַוח ְּכָלל, ְלַבל ִיְּתנּו 
ִלָּבם  ְלַהְפִריַע  ִמְׁשַּתֵּדל  ָהָיה  ֶאָּלא  ֶנְגּדֹו,  ֵעָצה  ָיִׂשימּו  אֹו  ֵלב 

ִמָּכל ִהְתּבֹוְננּות ְּבֹכַח ַהְתָמַדת ָהֲעבֹוָדה ַהִּבְלִּתי ֻמְפֶסֶקת.

הלשונות כאן מאד חריפים. עצת פרעה היתה לא להניח להם רווח כלל, אפילו 
לא רווח מועט, להתבוננות; והיה משתדל להפריע לבם מכל התבוננות. אך 
לאור האמור, לא היה סיכוי שעצתו תתגשם, שהרי אף אם יצליח לצמצם מאד 

את הרווח, אבל לא יתכן מצב של בריאה שאין בה רווח כלל! 

פרעה הרשע הרי סבר שהוא אלקים, ולכן התווכח על עצם מבנה העולם. הוא 
רצה כביכול ליצור תבנית חדשה לעצם תפיסת הבריאה: חיים בלי רווח.

אבל האמת שאי אפשר לחיות בלי רווח, הדבר לא יתכן במציאות. לכן באמת 
עצת פרעה לא הצליחה. אי אפשר היה שתצליח, כי הוא ניסה לעשות דבר 

שהוא נגד חוקי הטבע הברורים שטבע הקב״ה בעולמו.

 

ֵּכן ִהיא ֲעַצת ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמָּמׁש ַעל ְּבֵני ָהָאָדם, ִּכי ִאיׁש ִמְלָחָמה 
ֶאָּלא  ִמֶּמּנּו  ְלִהָּמֵלט  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ְּבַעְרִמימּות,  ּוְמֻלָּמד  הּוא 

ְּבָחְכָמה ַרָּבה ְוַהְׁשָקָפה ְגדֹוָלה. 

כאן מבואר שורש עצתו של היצר הרע: שיהיו לאדם כביכול כלים מלאים, 
ללא רווח, ואז לא יהיה לו מקום להכניס דברים נוספים, הוא לא יוכל להתקדם 
קטן  פרט  אפילו  לתוכו  להכניס  אפשר  שאי  לגמרי,  מלא  לבית  משל  כלום. 

נוסף.
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כלי.  לו  יהיה  שלא  האדם  את  לעקור  בעצם  היא  בשרשה  הרע  היצר  עצת 
היצר דואג שהאדם יהא עסוק מבוקר עד לילה, ללא הרף, ועי״ז לא ייוותר לו 
זמן להכניס בנפשו דברים נוספים. על אף שבחיצוניות נראה שאפשר עדיין 
להכניס, אבל בפנימיות, הנפש נמצאת במצב שאי אפשר להכניס בה מאומה. 

אדם זה אינו כלי לרוחניות.

ודרשו  ל(,  יא,  )בראשית  ולד״  לה  אין  ״ותהי שרה עקרה  נאמר:  על שרה אמנו 
חז״ל: אין לה בית ולד. מה הכוונה? לא רק שהיה חסר לה הולד שהוא בבחינת 

המילוי של הרחם, אלא היה חסר לה אפילו את הכלי קיבול שלו.

יהיו לאדם תולדות של מעשים, אלא הוא  זו עצת היצר הרע: לא רק שלא 
מעמיד אותו בבחינת ָעָקר. אין כלים, הכל מלא. 

נתבונן אפוא לעומק יותר, היכן הוא שורש יניקת היצר הרע.

בצד  והנה  האלוקים״.  עשה  זה  לעומת  ש״זה  הוא,  ה׳  בעבודת  יסודי  כלל 
הקדושה קיים כח שהכל מלא, שאין כלי ריק. זהו הכח של ״כבודו מלא עולם״, 

העולם צריך להיות מלא עם כבודו של הבורא יתברך.

מה עושה היצר? 

הוא לוקח את אותו כח דקדושה שהעולם מלא בכבודו ית׳, ומשתמש איתו 
להביא את האדם למצב שהכל אצלו מלא, אין זמן. 

הוא כביכול לוקח את הכח של ״מלא עולם״, ומשאיר את ה״כבודו״ של בורא 
עולם בחוץ, ואז הוא ממלא את העולם ב״תכבד העבודה על האנשים״, אין 

כלים, הכל מלא.

מעתה נבין גם מדוע זהו השורש העמוק ביותר של הרע, שכן, השורש העמוק 
ביותר בעבודת ה׳ הוא שלית אתר פנוי מיניה, לגלות את הקב״ה בכל דבר, 

שלא יהיה חלל מהבורא עולם.

שורש כל העבירות הוא חילול ה׳, מלשון חלל, יש כאן חסר, כלי בלי מילוי. 
במציאותו  העולם  את  כביכול  למלא  ה׳,  קידוש  הוא  ה׳  מחילול  וההיפך 

יתברך.
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לכן היצר הרע הוא בבחינת ״איש מלחמה מלומד בערמומיות״, כי אכן זוהי 
ערמה מאד גדולה. הוא בעצם לוקח את הכח העמוק ביותר שקיים בבריאה, 

שהוא כח המילוי של הבריאה - ומשתמש בו לצרכו.

עצת היצר הרע אינה רק כפי שאנשים חושבים, שהוא מראה לו על דבר זה 
שהוא טעים וטוב וכו׳. ודאי שגם זה נכון, אבל יש לעצתו שורש עמוק. הוא 
בונה לאדם מצב שאין לו זמן לחשוב, בבחינת ״תכבד העבודה על האנשים 
ואל ישעו בדברי שקר״, ואז האדם מרגיש שהוא מלא ושוב אין בכוחו לקלוט 

דברים.

חלק מעבודת האדם את בוראו, הוא להרגיש את עצמו שהוא כלי חסר, כלי 
ריק. זהו סוד התפילה, להרגיש שאני חסר ולפנות לבורא עולם שישלים אותי. 
מחד, היצר לוקח את כח המילוי ומשתמש בו לצרכו, ומאידך הוא לוקח את 
כח הריקנות ומשתמש בו לצרכו, הכל לפי האדם ומצבו, פעם בכֹה ופעם בכֹה. 
הוא נותן לאדם הרגשה הפכית של ריקנות, ואז האדם מרגיש צורך להתמלא 

בתעסוקה. 

ישנם הרבה אנשים שהולכים לעבוד לא עבור פרנסה. הם כבר יצאו לפנסיה, לא 
חסר להם מאומה, והם יוצאים לעבוד רק לשם תעסוקה. העבודה היא חייהם. 

למה? כי בעצם יש להם כלי ריק, והם ממלאים אותו בעבודתם הגשמית. 

ריקנות  בתוכו  לבנות  עליו  היצר הרע,  כדי שיוכל האדם להתמודד עם  לכן, 
דקדושה, ונתבונן מה עניינה.

רבינו, אשר היה ״ענו מאד מכל  האדם שזכה לקבל תורה מסיני הוא משה 
החסר  הרגשת  היתה  לו  כלומר,  ג(.  יב,  )במדבר  האדמה״  פני  על  אשר  האדם 

העמוקה ביותר, ממילא הוא בנה עוד כלי ועוד כלי.

כמו בנס של אלישע עם פך השמן, שהשמן עמד כאשר לא היו יותר כלים, 
ואם היו מביאים עוד כלים היה עוד שמן - כך לענייננו: מי שהצליח לבנות 
את הכלי הגדול ביותר מכח הרגשת החסר, היה משה רבינו, ולכן דוקא הוא 

זכה לקבל תורה מסיני. 

הוא הצליח לבנות כלי ריקן גדול, אבל לא ע״י הרגשת חסר חיצוני, אלא ע״י 
תפיסה פנימית של ענוה, תפיסה שאני כלי ריק, ואז מילא זאת ב״כבודו מלא 

עולם״.
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ויש  דקדושה,  וריקנות  דקדושה  מילוי  ישנו  מאד.  עמוקים  הם  כאן  הדברים 
להבדיל, זה לעומת זה, מילוי של היצר הרע וריקנות של היצר הרע. ראשית על 
האדם לבנות ריקנות דקדושה, ולאחר מכן את המילוי דקדושה. כך הוא בונה 

את עצמו בצורה הנכונה.

לכן אי אפשר להמלט ממנו אלא בחכמה רבה והשקפה גדולה, כי כאמור, 
הכוחות  עם  בבריאה,  שקיימים  ביותר  הפנימיים  הכוחות  עם  הוא משתמש 
העליונים של ״כולם בחכמה עשית״, עם ״כבודו מלא עולם״, עם כלי ריקן 

ששורשו הענוה, ומנסה לקחת אותם לדרכו הוא.

״זה לעומת זה עשה האלקים״. כשם שישנם כוחות כאלו בקדושה, כך היצר 
הרע משתמש בהם להביא את האדם אליו, לכן צריך ״חכמה רבה והשקפה 

גדולה״ בכדי להצליח להילחם בו.

של  ביותר  הפנימיים  בשורשים  נעוצים  הרע  היצר  שכוחות  להבין,  עלינו 
הבריאה, והמלחמה בו צריכה להיות באותם שורשים עמוקים.

ַהָּנִביא צֹוֵוַח ְואֹוֵמר: ׳ִׂשימּו ְלַבְבֶכם הּוא ַמה ּׁשֶ
ַעל ַּדְרֵכיֶכם׳ )חגי ח, א(. 

כך,  יהיה על הדרך. רק  כלומר, בדרך שאתם הולכים תתנו את הלב, שהלב 
הדרך היא דרך אמת. 

ּוְתנּוָמה  ְלֵעיֶניָך  ֵׁשָנה  ִּתֵּתן  ׳ַאל  ְּבָחְכָמתֹו:  ָאַמר  ּוְׁשֹלֹמה 
ְלַעְפַעֶּפיָך ִהָּנֵצל ִּכְצִבי ִמָּיד׳ )משלי ו, ד - ה(.

אדם צריך לא לתת שינה לעיניו, אלא להתבונן תמיד. 

ולכאורה אם הוא לעולם לא ישן, כיצד יוכל לחיות?

ודאי ש״אל תתן שינה לעיניך״ הכוונה בתפיסה הפנימית, אבל איך יגיע אדם 
לכזו תפיסה פנימית שלעולם הוא לא ישן אלא יתבונן תמיד? על הקב״ה נאמר: 
״הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל״ )תהלים קכא, ד(, אבל אנחנו הרי נבראים, 

ואין בכוחנו להיות ערים תמיד!
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הגמרא  דברי  ידועים  כך:  הוא  לעיניך״  שינה  תתן  ״אל  הפסוק  ביאור  אלא 
אם  תלוי:  שהדין  ישן,  כשהוא  כלים  שהזיק  אדם  בענין  קמא  בבא  במסכת 
הכלים היו שם לפני שהלך לישון - חייב, כי אסור היה לו לישון בסמיכות 
לכלים שמא יזיקם בשנתו, ואם הובאו לשם לאחר שהלך לישון - פטור, כי אין 
באפשרותו לשמור על עצמו אחרי שהלך לישון. חובתו היא לדאוג לשמירת 

הכלי לפני שהולך לישון. 

שיקרה  הפחד  מחמת   - דולק  מכשיר  ומשאיר  מהבית  שיוצא  אדם  למשל, 
משהו, הוא מבקש מהשכן לבדוק מדי פעם מה המצב, לראות שהכל בסדר. 
בשעות הקרובות הוא לא יהיה כאן, אבל לפני יציאתו הוא כבר דואג מה יהיה 

כשלא יוכל להשגיח.

״אל תתן שינה לעיניך״ - אין הכוונה שלא תישן, אלא לפני שאתה ישן, תדאג 
שבשעה שתישן תהיה לך שמירה.

בודאי שיש לאדם זמן שינה. הקב״ה ברא לאדם את השינה כי הוא צריך ִריוּוַח, 
אבל עליו לדאוג לכך שהרווח הזה יהיה תחת שמירה נאותה, ולא שיבוא על 

ידו חלילה למקומות שליליים.

באופן כזה האדם חי בעצם עם התבוננות, הן בזמן המילוי והן בזמן הרווח.

ם ָאְרחֹוָתיו ָּבעֹוָלם  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָאְמרּו: ׳ָּכל ַהּׁשָ ַוֲחָכֵמינּו 
ַהֶּזה, זֹוֶכה ְורֹוֶאה ִּביׁשּוָעתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא׳

)מועד קטן ה ע״א(.

זה ש״שם אורחותיו בעולם הזה״, מתבונן על מעשיו וענייניו - זוכה ורואה 
בישועת הקב״ה.

זוכה לא לעבור  לזה? אדם שמתבונן על מעשיו  זה  בין  ולכאורה מה הקשר 
עבירות ואף לקיים מצוות, על המצוות יקבל שכר ועל העבירה יקבל את גמולו 

המגיע לו, אבל מה זה שייך ל״זוכה ורואה בישועתו של הקב״ה״?
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בשעה שיש לאדם מקום ריק, הוא מחפש למלא אותו, וזהו ״רואה בישועתו 
של הקב״ה״.

״ציפית לישועה״. מי זוכה לראות את הישועה? מי שציפה לה. מי שלא ציפה 
לה - אינו זוכה ורואה בישועתו של הקב״ה.

יקיים  אם לאדם אין רווח בין פרשה לפרשה, יתכן שיעשה מעשים טובים, 
מצוות, אך ציפייה של ֶחֶסר הוא לא מרגיש כל כך. הוא ישב וחישב בדעתו מה 
עליו לעשות, למד בספרים הקדושים, שאל את רבותיו, ביררו לו את הדברים 
והוא מקיים ועושה, אבל אין לו את הרגשת החסר העמוקה, שהרי הוא לא בנה 
לעצמו מקום ריק. הוא עבר מענין לענין, תמיד יש לו מילוי, ממילא הציפייה 

אצלו אינה חזקה, וחלילה לא יוכל לראות בישועת הקב״ה.

דבר ראשון על האדם לבנות לעצמו חסר, ואז לנסות להשלים אותו. כאשר הוא 
בונה חסר ומשלימו - כנגד זה הוא זוכה להשלמה של הקב״ה, שזו הישועה 

הבאה לאחר שישנו חסר.

יש חסד של בורא עולם וישנה ישועה. מה ההבדל ביניהם?

חסד - אפשר לעשות עם אדם גם כאשר לא חסר לו מאומה. גם כשיש לו כדי 
צרכו, אפשר לתת לו עוד, שיהיה לו עוד יותר טוב. לעומת זאת ישועה היא 

ההיפך, ישנה צרה, ואז מצפים לישועה.

ידי כך בונה  ״רואה בישועתו של הקב״ה״ הוא זה שמרגיש את החסר, ועל 
לעצמו כלי לקבלת ישועתו של בורא עולם.

ננסה לבאר את הדברים קצת יותר בהרחבה, כי הם נוגעים לעומק העבודה 
בנפש האדם.

כלל ידוע הוא, שכפי גודל החסר שאדם חש - כך גודל השמחה שיש לו בהשגת 
הדבר.

אבל  הוא שמח.   - אחרי החתונה  ילד שנה  בעז״ה  לו  שנולד  אדם  לדוגמא: 
אדם שנולד לו ילד אחרי עשר שנות נישואין - השמחה שלו באותו ילד הרבה 
יותר גדולה. למה? כי כפי עומק הרגשת החסר - כך גודל השמחה הנוצרת ע״י 

המילוי.
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רוב האנשים מרגישים שהשמחה שלהם ברוחניות אינה חזקה. מדוע? כי אין 
הרגשה של חסר.

דיברנו כל הזמן שצריך בחינה של חלל, בחינה של חסר. אם האדם כל הזמן 
רק ממלא את עצמו, עוסק בזה ועוסק בזה, אך אינו בונה לעצמו כלי, מקום 
חלל בנפש - אפילו אם אלו עניינים שבקדושה, הוא אינו מרגיש צמאון. הוא 
כל כך טרוד, עד שאין זמן לנפש להרגיש את הצמאון, ואז גם כאשר הוא עושה 

- יחסר לו בשמחה.

מדוע?

כי הוא לא מרגיש חסר. לפני שהוא מספיק להרגיש את החסר - כבר יש לו 
מילוי, בבחינת ״והיה טרם יקראו ואני אענה״. כמו ילד שגדל בבית משופע 
בממון, שאינו מעריך את הכסף. לעומת זאת אדם שבילדותו לא היה לו כסף 
ועתה הוא מצליח להשתכר יפה ]כמובן לא לשם תאוות ממון, אלא כדי שיוכל 
כזה מעריך את כספו הרבה  ישוב הדעת, ללא טרדות[ - אדם  לחיות מתוך 

יותר.

יתירה מכך, ילד שנולד להורים אחרי עשרים שנה - הם תמיד יהיו קשורים 
אליו יותר. ״אל הנער הזה התפללתי״, חנה היתה קשורה אל שמואל בנפשה 
לתקופה  שחלה  ילד  כן,  כמו  לבנה.  קשורה  רגילה  שאם  ממה  יותר  הרבה 

ממושכת, הוריו מתקשרים אליו יותר - הן מצד המילוי והן מצד החסר.

אם כן, כל זמן שאדם בונה את חייו באופן שהוא עובר מענין לענין, אפילו אם 
יעסוק רק ברוחניות, אם לא בנה לעצמו צמאון, הרגשת חסר, בבחינת ״צמאה 

נפשי לאלקים״, יחסר לו בשמחה ויחסר לו בחיבור להוויה הרוחנית.

איך באמת עושים זאת? 

על האדם להניח הכל בצד, לא לעשות כלום, ואז יתחיל להרגיש את הצמאון 
הרוחני שבתוכו. כשירגיש צמאון אמיתי לא-ל חי, ישתדל למלא אותו בצורה 
הנכונה של קיום תורה ומצוות בכל פרטיהם והלכותיהם, אבל הכל נבנה על 

גבי תפיסת החסר שבנפש.
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כאשר ברא הקב״ה את העולם, דבר ראשון הוא יצר חסר. והרי נצטוינו ״הוי 
דומה לו״ כביכול, מה הוא אף אתה. ממילא, עבודת האדם אינה רק לעשות 
ולמלא, אלא תחילה לבנות את אותו חסר, ועי״ז יהא שמח. ובעומק יותר - 

יתקשר בתפיסה הפנימית עם מה שהוא מקבל.

שנים לומדים תורה, אחד צמא לדברי תורה ואחד רח״ל לא כל כך צמא. מי 
לו  גם  תהיינה   - כך  כל  צמא  שאינו  מי  באמת,  התורה  אל  קשור   - שצמא 
ידיעות בתורה, ויתכן שאף ידע יותר טוב מהראשון, אך בנפשו הוא לא מחובר 

אל התורה, כי אינו צמא לידיעתה.

מספרים לילד: ישנו אדם גדול, כך וכך מעשיו. לשם מה מספרים לו זאת? לא 
רק כדי שגם הוא יעשה כך, אלא שירגיש את החסר, היכן הוא נמצא ביחס 

אליו, ושזו תהיה שאיפתו: לשם אני רוצה להגיע! 

מילוי.  מול  חסר  על  אלא  המילוי,  על  רק  לא  מבוסס  ה׳  עבודת  של  הבנין 
הקב״ה ברא את האדם באופן של ״זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם״. הוא 
נקרא אדם מצד שיש לו מילוי בבחינת זכר, אבל גם מצד שהוא בבחינת נקבה, 

יש לו חסר.

חייבים לבנות את קומת המילוי ואת קומת החסר, והחסר קודם למילוי. וגדר 
העבודה: חסר ומילוי, חסר ומילוי וחוזר חלילה.

ובאמת, את קומת המילוי מורגלים אנו לבנות בנפש. ב״ה משתדלים ללמוד 
ולקיים מצוות, כל אחד לפי ערכו, אך בהרבה מן המקרים לא כל כך  תורה 
קשורים אל הרוחניות. מדוע? כי בנינו קומה של מילוי ולא בנינו קומה של 

חסר, ומתוך כך הופכים הדברים להיות אצל האדם בבחינת תוספת בלבד.

אבל  כך,  כל  נורא  אינו  החסרון   - שבת  בשולחן  התוספת  לאדם  כשחסרה 
כשחסרה המנה העיקרית - זו כבר בעיה קשה, אין מה לאכול.

כאשר אדם לומד ועושה, ולא בונה לעצמו כלי של חסר בנפש - הוא מרגיש 
מלא, ממילא הכל הופך להיות אצלו בבחינת תוספת, לא העיקר, הוא לא קשור 

אל הדבר, הוא לא עצם החיים שלו.

משא״כ כאשר האדם בונה לעצמו כלי של חסר, הדברים הופכים להיות עצם 
החיים שלו והוא מקושר אליהם.
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ְּבכֹחֹו  ֵאין  ַעְצמֹו,  ַעל  ָהָאָדם  ְיַפַּקח  ֶׁשֲאִפּלּו ִאם  ּוָפׁשּוט הּוא 
ִלָּנֵצל ִאּלּוֵלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוְזרֹו )קדושין ל ע״ב(, ִּכי ַהֵּיֶצר 
ָהַרע ַּתִּקיף ְמאֹד, ּוְכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )תהלים לז, לב - לג(: ׳צֹוֶפה 
ִאם  ַאְך  וגו׳,  ַיַעְזֶבּנּו׳  ֹלא  ה׳  ַלֲהִמיתֹו  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ָהָאָדם ְמַפֵּקַח ַעל ַעְצמֹו, ָאז ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוְזרֹו ְוִנּצֹול 

ִמן ַהֵּיֶצר ָהָרע.

אמנם,  המעשים.  על  לפקח   - היא  מהיצר  להינצל  המעשית  העצה  כאמור, 
אומר הרמח״ל, גם אם יפקח האדם על מעשיו אין בכוחו להינצל, כי הקב״ה 

לא נתן לו כח לכך.

ומדוע באמת הקב״ה לא נתן לו כח? כדי שירגיש חסר שוב ושוב. אם הבניה 
היתה רק על גבי מילוי - אדרבה, הוא היה חסר, כעת מילא את החסרון, ושוב 

אין צורך שימשיך להיות חסר.

עצמו.  את  להשלים  בכוחו  אין  באופן שלעולם  האדם  את  יצר  הקב״ה  אבל 
צורת האדם היא ״זכר ונקבה בראם ויקרא שמם אדם״, תמיד יש בו את בחינת 
הנקבה שהיא החסר. אין מציאות שאדם אינו חסר, כך ברא הקב״ה את עולמו, 

זו המציאות.

נבראנו באופן שיש בנו כח להשלים, אך גם כח של חסר. בכדי שנוכל להיות 
כלים לבורא עולם, עלינו ליצור בעצמנו כלי של חסר. 

בשולחן ערוך )או״ח סי׳ צח ס״א( נפסק: ״ויחשוב קודם התפלה מרוממות הא-ל 
בבואו  עתה,  דוקא  מדוע  להבין,  צריך  ולכאורה  האדם״.  ובשפלות  יתעלה 

להתפלל, עליו לחשוב על גדלות הבורא ושפלות עצמו?

אז ודאי, ידועים דברי חז״ל )סוטה ה ע״א(, שעל בעל גאוה אומר הקב״ה: ״אין 
עמו  יהא  שהקב״ה  רוצה  אדם  אם  ממילא,  בעולם״.  לדור  יכולין  והוא  אני 

במחיצתו ויאזין לתפילתו, עליו להתרחק ממדת הגאוה.

אמת. אך בעומק יותר, מציאות האדם שהוא נברא כחסר והשלמתו היא מאת 
אותו  מכשירה   - כחסר  האדם  תפיסת  החיים.  מציאות  זוהי  העולם.  בורא 

להיות כלי לקבל את אורו של בורא עולם.
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זה  כל  עם  שיתמהמה  ואע״פ  המשיח,  בביאת  שלימה  באמונה  מאמין  ״אני 
אחכה לו בכל יום שיבוא״. ולכאורה, כשיבוא - יבוא, לשם מה צריך לחכות 

לו?

התשובה היא: משיח יבוא אם יהיו כלים לקבל אותו! איך האדם יוצר את עצמו 
להיות כלי למשיח? ״ואע״פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו״, אני מחכה לו, אני 

מרגיש את חסרונו, ממילא אני הופך להיות כלי לקבלו.

כן הדבר אמור בעומק כלפי מציאות הבורא עולם. מתי אדם הופך להיות כלי 
לבורא עולם? כאשר הוא בונה כלי של חסר. או אז, כביכול הקב״ה שורה בו 

ומשלים את נפשו.

ובאשר לעצם דברי הרמח״ל שאדם בכוחות עצמו אינו יכול לפקח על עצמו, 
ידועה לשון חז״ל בענין: ״הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים״ )ברכות לג ע״ב(. 

יראת שמים היא מידת הזהירות עליה מדבר כאן הרמח״ל.

ומהו ״הכל בידי שמים״? תורה, תפילה, מצוות, מעשים טובים - כולם בידי 
שמים, חוץ מדבר אחד: יראת שמים.

ולכאורה, האם רק יראת שמים אינה בידי שמים? הרי אדם ברצונו יכול ללמוד 
או לא ללמוד תורה, יכול להתפלל או לא להתפלל, לקיים מצוות או לקיים 

מצוות?

תשובה לדבר: אדם לומד תורה מכח היראת שמים שבו. אם ירצה ללמוד בלי 
יראת שמים, גם תורה לא תהיה לו, כדברי חז״ל הנודעים )שבת לא ע״ב(: ״כל 
מפתחות  לו  לגזבר שמסרו  דומה  שמים,  יראת  בו  ואין  תורה  בו  שיש  אדם 
הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו. בהי עייל״?! אדם שמסרו לו את 
המפתחות הפנימיים, ואת המפתחות החיצוניים לא מסרו לו, בעצם גם את 
כפי ערך  רק  היא  בכל מדרגותיו,  לו. השגת האדם  אין  המפתחות הפנימיים 

היראת שמים שבקרבו.

אם כן, עבודת האדם היא לפקח על עצמו, ובלשון חז״ל הקדושים זו יראת 
שמים. מדוע לפקח? כדי שיעזור לו הקב״ה להינצל מסכנת האבדון. ומה קורה 

כשיש לו יראת שמים? - אז הכל נעשה בידי שמים.
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זה בדיוק מה שמונח כאן בדברי הרמח״ל: אם האדם אינו מפקח על עצמו, הרי 
שאין לו יראת שמים, ואם אין לו יראת שמים נשאר הכל בידי שמים וחסר לו 

המפתח של השער החיצון, והרי שאין כלום בידו.

וכאשר הוא מפקח על עצמו ויש לו יראת שמים, גם עתה אינו יכול להשיג 
את כל אותן מעלות, אולם אז הוא זוכה  ל״הכל בידי שמים״, הוא מקבל זאת 

מידי שמים.

אם כן, מה שביד האדם לעשות הוא רק לקנות יראת שמים, מכאן ואילך הכל 
מגיע מאליו.

מעתה נתבונן ונבין: האם את היראת שמים עצמה הוא כן יכול לקנות? 

לא  עוזרו  הקב״ה  שלולי  כתב  שהרי  שלא,  מבואר  הרמח״ל  בדברי  לכאורה 
יצליח, הרי שבכח עצמו אין אפשרות לקנות יראת שמים שמכוחה ישמר מן 

הרע. 

אך כשנתעמק, נוכל אולי לדחות ולומר שאכן אדם יכול לקנות יראת שמים, 
אולם אעפ״כ אין הכרח שינצל מהיצר. יתכן שאדם יהיה ירא שמים ועדיין לא 
יוכל להישמר מן החטא. וא״כ הבנת דברי הרמח״ל היא, שאף שיש לאדם יראת 

שמים מכח עצמו, מ״מ עדיין נצרך לו סיוע מהקב״ה להישמר מן החטא.

נמצא, שמדברי רבינו הרמח״ל כאן לכאורה אין ראיה שאדם בכוחות עצמו אינו 
יכול לקנות את היראה. יתכן שקנה את היראה ואפילו הכי לא ינצל מהחטא. 
הקב״ה עוזר למי שיש לו יראת שמים שינצל, אבל את עצם היראה אפשר 

שהאדם יקנה בכוחות עצמו. 

אולם אליבא דאמת, ברור הדבר שאף את היראת שמים האדם אינו יכול לקנות 
בכוחות עצמו, ונרחיב לבאר בס״ד את טעם הדבר.

מהי יראת שמים? ״שמים״ הם כמובן ביטוי לתפיסה עליונה מהשגתנו, וא״כ 
את עומק המושג יראת שמים אין באפשרותנו לקנות בכוחות עצמנו, כי איננו 

נמצאים בשמים אלא בארץ.

יראים.  פחות   - ממנו  שמתרחקים  ככל  ממנו,  יראים   - לדבר  כשקרובים 
יש מגיפה - הוא מפחד, אך הפחד אינו  כשמספרים לאדם שבעיר הסמוכה 

גדול. אם המגיפה כבר נמצאת בתוך ביתו - פחדו גדול הרבה יותר.
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ִיְרָאה אותיות ְרִאָיה כידוע, כי ככל שאדם רואה את הדבר יותר בסמיכות אליו 
- כך הוא יותר מתיירא ממנו. ככל שהוא פחות רואהו - פחות יתיירא ממנו. 

זהו תוכן דברי הרמ״א בפתיחת השו״ע או״ח: ״כשישים האדם אל לבו שהמלך 
הגדול הקב״ה, אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, מיד יגיע 

אליו היראה וההכנעה בפחד השי״ת ובושתו ממנו תמיד״.

כלומר, כשאדם מצייר לעצמו שהקב״ה רואהו - יש לו יראה. ככל שהוא מכיר 
יותר ב״כבודו מלא עולם״, ככל שהוא רואה יותר את מציאות הבורא לנגד 

עיניו - כך גדלה אצלו היראה.

נמצא, אם כן, שהיראה עצמה תלויה בהכרת האדם את בוראו, ומעתה יש לנו 
לדון האם האדם מסוגל בכוחות עצמו לקנות את ההכרה בבוראו, או שהכרה 

זו היא מתנת שמים?

הבה נתבונן. הרמח״ל כתב לקמן )פרק כו(, שהדבקות בבורא היא מתנה ממנו 
יתברך: ״ענין הקדושה כפול הוא, דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול, תחילתו 

השתדלות וסופו מתנה״.

ובהמשך שם כתב: ״ואמנם לפי שאי אפשר לאדם שישים הוא את עצמו במצב 
הזה כי כבד הוא ממנו, כי סוף סוף חומרו הוא בשר ודם, על כן אמרתי שסוף 
הקדושה מתנה, כי מה שיוכל האדם לעשות הוא ההשתדלות ברדיפת הידיעה 
האמתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה, אך הסוף הוא שהקב״ה ידריכהו 

בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בה, וישרה עליו קדושתו ויקדשהו״.

הרי לנו, שהאדם אינו יכול לקנות את היראה השלימה בכוחות עצמו, אלא 
הוא מתייגע לפי כוחו ומקבל מתנה. ואל יאמר האדם שכל זה אמור רק ביחס 
ליראה השלימה הבאה מהכרה שלימה בבורא ית״ש, לא ולא! יסוד זה נאמר 
בכל מדרגות היראה, וניקח כדוגמא את היראה השורשית שהיא יראת העונש. 

ולכאורה  לגמרי!  בכוחות עצמו  לקנות  יכול  אינו  יראת העונש אדם  אף את 
מדוע, הרי ״הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים״? ואמנם כבר נתבאר ש״הכל 
בידי שמים חוץ מיראת שמים״ הכוונה שזו עבודת האדם כל ימי חייו, אבל 
אין כוונת הדבר שיקנה בכוחות עצמו את היראת שמים. וכך גם יראת העונש, 

אדם אינו יכול לקנותה בשלמות. מדוע?
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ביאור הענין נראה כך. יראת העונש בנויה על כך שהאדם מצייר לעצמו דבר 
לנגד עיניו. למשל, הוא מתיירא מהגיהנם למרות שמעולם לא  שאינו נמצא 
ראהו. כמו כן, עונשי העולם הזה, האם באמת הוא רואה זאת במוחש שאם 
ח״ו יסע בשבת - הוא יקלע בדרכו לתאונת דרכים וימות? מסתבר שלא. הוא 
מצייר לעצמו שעלול לקרות לו כמו שקרה לפלוני, אך אין זה כח הפחד הטבעי 
קיים  שאינו  דקדושה  בדמיון  בשלמות  עצמו  את  לדבק  ועליו  שבו,  הגשמי 

בפועל. לשלמות זו אין בכח האדם להגיע, אלא מתנת שמים היא. 

כשם שאת עומק הדבקות אי אפשר לקנות כי סוף סוף הננו חומריים - כך 
באפשרותו  לקנותה.  יכול  ואינו  חומרי  האדם  סוף  סוף  רוחנית,  מדרגה  כל 

להתייגע, לעמול, אבל לקנותה אינו יכול.

אם כן, ״הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים״ - אין הכוונה כפשוטו שבשאר 
הדברים אדם יכול לקנות חלק וביראת שמים את הכל, אלא הביאור הוא שבכל 
שאר הדברים אין ביד האדם לקנות מאומה, ואילו יראת שמים בכוחו לקנות 

חלק, וכל מה שיקנה בשאר הענינים, אין זה אלא מכח נקודת היראה שבו. 

את התורה הוא קונה לפי מידת היראה שיש לו. כך גם מידת החסד, כפי עומק 
היראה כך גילוי מידת החסד שבו. וכן שאר המעלות העליונות, כי היראה היא 
הכלי לכל המדרגות כולן, וכגודל הכלי - כן גודל האור שניתן להכניס בתוכו.

ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ַוַּדאי  ַעְצמֹו  ַעל  הּוא  ְמַפֵּקַח  ֵאינֹו  ִאם  ֲאָבל 
הּוא ֹלא ְיַפַּקח ָעָליו, ִּכי ִאם הּוא ֵאינֹו ָחס, ִמי ָיחּוס ָעָליו? 

אם האדם אינו מפקח על עצמו, אין בכוחו למשוך על עצמו אור עליון, אין 
לו שמירה מן השמים. 

כמו שנתבאר לעיל, זהירות אינה רק זהירות כפשוטה, אלא גם מלשון זוהר, 
הארה. הזהירות כפשוטה ממשיכה על האדם את הארת הזהירות.

אדם הרוצה להתעלות, מוכרח להציב לעצמו גבולות. משל למה הדבר דומה, 
אדם הרוצה לשתות מים, צריך כוס. הכוס היא הגבול שלו. אם אין לו כוס -  
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איך ישתה? מהבקבוק. אם כן, הבקבוק הוא הגבול שלו. אם לא - ישתה ישר 
מהברז או מהנהר, ואז הפה הוא הגבול, אבל אי אפשר בלי כלי. 

זהירות היא הכלי שאדם מעמיד לעצמו בעבודת השי״ת. אלו הן המחיצות. 
מחיצה.  עושים  מהם,  ונזהרים  מגנבים  כשמפחדים  דומה,  הדבר  למה  משל 
הזריזות היא בחינת הפעולה, והזהירות עניינה הצבת הגבולות, מחיצות. אם 

אין לאדם זהירות - בעצם אין לו גבולות, ואז אין לו כלים. 

זהו, אם כן, עומק דברי הרמח״ל כי אם אינו חס, מי יחוס עליו: אם הוא לא 
חס על עצמו ואין לו יראת שמים, בעצם אין לו גבולות, הוא לא העמיד לעצמו 
כלי, ואז אם יושפע עליו שפע, יהיה זה בבחינת אורות בלי כלים, וכיון שכך 

- הקב״ה לא ישפיע עליו.

דומה הדבר לילד המבקש לשתות ואין לו כוס. מה עושים? וכי נשקה אותו את 
המים באופן שישפכו על הריצפה? כמובן שמוכרחים קודם להעמיד כלי. הכלי 

שאנו מעמידים הוא: ״הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים״, ונבאר.

הקב״ה הוא טוב ומטיב, ו״חוק הטוב להיטיב״. מדוע, אם כן, הוא לא נותן 
לכולם את הכל? כי אין לנו כלים לקבל. אדם המחזיק בידו ארנק פתוח שבצדו 
השני ישנו חור גדול, גם אם חבירו הוא בעל חסד ונדיב לב, לא יטיל לשם שטר 

של מאה דולר לצדקה, כי הוא מיד יפול.

אם כן, בעומק, טעם הדבר שמי שאינו נזהר הקב״ה לא משפיע עליו, הוא כיון 
שאין לו כלים לקבל את השפע. לא שכביכול אין רצון להשפיע, אלא ״יראת 
ה׳ היא אוצרו״, היא השמירה שלו, ואם הוא לא מעמיד כלי, אי אפשר כביכול 

להשפיע לו, כי כל השפע יאבד.

אפשר  אי  אבל  עליו,  שיחוסו  להיות  יכול  עליו,  יחוס  מי  חס  אינו  אם  כי 
להשפיע. נצייר לעצמנו יהודי עני שרוצים לתת לו צדקה, אבל יודעים שברגע 
שיתנו לו כמה שקלים, מיד ירוץ לקיוסק ויקנה חפיסת סיגריות, ודאי שלא 
יתנו לו כסף. מדוע? וכי איננו חסים עליו? חסים עליו, אבל הנתינה לא תהא 

לטובתו ולא יצא לו ממנה שום תועלת.

אם אדם אינו חס על עצמו לבנות כלים, גם אם יחוסו עליו, אי אפשר לתת 
לו, כל זמן שאינו בונה את הכלים הנדרשים לקבלת השפע.
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ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ברכות לג ע״א(: ְוהּוא ְּכִעְנַין ַמה ּׁשֶ
׳ָּכל ִמי ֶׁשֵאין ּבֹו ֵדָעה ָאסּור ְלַרֵחם ָעָליו׳.

חז״ל לא נקטו בלשונם ש״אין ראוי״ או ״לא חייבים״ לרחם, אלא שיש איסור 
לרחם על מי שאין בו דעה!

ולכאורה צריך להבין, הרי ״ורחמיו על כל מעשיו״, ולמה על יהודי חסר דעה 
אסור לרחם? אדרבה, על זה גופא שאין בו דעה צריך לרחם עליו? 

כדי להבין זאת, נתבונן תחילה מהיכן נובעים הרחמים שבאדם.

יש חסד ויש רחמים, וההבדל ביניהם הוא כך: בעל חסד משפיע גם כאשר לשני 
לא חסר מאומה, רחמים משפיעים כשחסר לשני. אבל יש כאן נקודה יותר 

עמוקה: המרחם נותן כי זה מפריע לו, הוא סובל מהחסר של השני.

זה  את  גם  ברא  והקב״ה  יבנה״,  חסד  ״עולם  חיובי,  דבר  היא  שנתינה  ודאי 
שאין בו דעה, אבל קליטת החסר אצל המרחם כלפי מי שאין בו דעה - היא 

הבעייתית. על האדם לתת מנקודת החסד שבו, ולא מנקודת הרחמים שבו.

הרחמים נותנים כפי החסר הקיים, לפי הכלים הקיימים, משא״כ חסד, בונה 
כלים חדשים ומשפיע לתוכם, כדכתיב: ״עולם חסד יבנה״. 

כשאמרו חז״ל: ״כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו״, כוונת אומרם לא 
להשפיע עליו מצד מידת הרחמים לפי החסר הנוכחי, אלא לנסות לבנות לו 

כלים חדשים, כלים של דעת, ואז להשפיע עליו.

אדם שאין בו דעה אינו יכול להיות ירא, כי מה שמביא את האדם לקנין היראה 
זו הדעת שבו. תינוק שאין לו דעה אינו מתיירא.

מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, במילים עמוקות: הוא לא יודע לרחם על 
עצמו, לא יודע לדאוג לעצמו, והרי שבעצם אין לו גבולות. אם אין לו גבולות 

- אי אפשר להשפיע לו את אותו שפע.

כי לקטן אין דעה, הוא אינו  גדול. מדוע?  נכסים, רק  יכול למכור  אינו  קטן 
אחראי לדאוג לעצמו. יתכן, אפוא, שהוא מוכר דברים ובעצם זהו נזק עבורו. 
ברגע שהגדיל ונעשה בר דעת, קניינו קנין ומכרו מכר, כי כעת הוא כבר יודע 

לשמור על עצמו.
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אדם שאין בו דעת ואינו יודע לשמור על עצמו, אם אחרים ימשיכו לו את 
אותו שפע, בעצם הזיקו לו בזה. החסד האמיתי שניתן לעשות עמו הוא ללמדו 
דעה. כל דבר אחר שיתנו לו, בעצם לא יועיל לו, ובחלק מהמקרים אף יזיק לו. 
לכן העזרה היחידה שניתן לעזור לו, הוא באותה נקודה של ״וילמדו תועים 
בינה״, ללמדו דעה, ליצור לו את הכלי קיבול. יצירת כלי באה מן החסד ולא 

מן הרחמים.

גם למתחבר. אם אדם  להזיק  לכך, התחברות אל חסר הדעה עלולה  בנוסף 
ירחם על עוברי עבירות, הוא עלול להידבק ח״ו באותן עבירות, באותה רוח 
אלא  במצבו,  האומלל  את  להשאיר  לו  אל  מאידך,  לעבירות.  שגרמה  שטות 

ישתדל להעניק לו מכח נקודת ההטבה שבו ולא מנקודת הרחמים שבו.

צריך להבין כאן את הדברים, כי הם קצת דקים. 

״מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו״ אין הכוונה ח״ו שיש לזרוק אבן אחר 
הנופל, נגמר, שכל חייו ישאר כך. חס ושלום! אלא שאין להידבק באותה נקודת 
חסרון שבו ולעורר בעצמנו רחמים עליו, אלא יש לתת לו מנקודת ההטבה, 

ונבאר את ההבדל.

הרחמים נובעים מכך שאדם מרגיש את החסר בעצמו, ולכן הוא נותן לו. הטבה 
היא נתינה ממקום שלם, ובאופן זה יכול הנותן לבנות לנתמך גם כלים, ולא 

רק את תוכנם.

משל למה הדבר דומה, יהודי נוקש על דלת שכנו ומבקש ממנו בהלוואה כוס 
חלב. אומר השכן: לך תביא כוס מהבית, ואני אמזוג לך. הוא אומר: אין לי גם 
כוס. מה עושה השכן? ניגש למטבח ביתו, נוטל מהארון כוס, ונותן לו גם חלב 

וגם כוס.

שני אופנים ישנם בהטבה עם הזולת: יש הנותן רק את הדבר עצמו, אבל את 
הכלים על המקבל בעצמו להעמיד, ויש הנותן גם את הכלים.

המרחם על מי שלא ראוי לרחם עליו, כגון שאין בו דעה או אכזרי וכו׳, בעצם 
מנסה לתת לו השפעה בכלים שלו, וזה אסור! מה שכן מוטל עליו לעשות, 

הוא לתת לו גם כלים.
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זהו החילוק בין רחמים לחסד. נתינה מחמת הרחמים בנויה על גבי החסר של 
הזולת, והרי שאין לו כלי לקבל. חסד אינו מתייחס לעובדת היות השני חסר, 
הוא בונה את הנתינה מהנקודה השלימה שבו עצמו, ממילא באפשרותו לתת 

גם כלים.

זהו ״עולם חסד יבנה״. לפני שברא הקב״ה את העולם, לא היה מקום לרחמים. 
החסד בנה גם את הכלים. לעומת זאת הרחמים פועלים רק כשכבר יש כלי, 

אך אינם נותנים כלי.

אם חסר לאדם כלים, עליו לחזור לשורש הבריאה, לבנות לו כלים מחדש, ואז 
ניתן לרחם עליו. הרחמים באים לאחר שיש כלי אשר נבנה ע״י החסד. ממילא, 
כשרואים בן אדם חסר, אין להשפיע לו לאותה שקית מחוררת, לאותו חסרון 

שיש בו, אלא יש לבנות לו דעה מחדש.

יבנה״. החסד בונה את הכלים, הרחמים  זוהי צורת הבריאה - ״עולם חסד 
משפיעים לתוך אותו כלי.

ָאְמרּו )אבות א, יד(: ׳ִאם ֵאין ֲאִני ִלי ִמי ִלי׳. ְוהּוא ַמה ּׁשֶ

אם האדם אינו דואג לבנות את עצמו - אף אחד לא יוכל לדאוג לו.

באופן כללי אנו מורגלים להגדיר את דאגת האדם לעצמו כדבר שלילי, אבל 
כאן מבואר להדיא שהדאגה לעצמו היא בעצם הבסיס הראשוני שעליו נבנית 
אישיותו של האדם. כמו שהוזכר לעיל, טבע הבהמות לדאוג לעצמן, וכן הוא 

טבע האדם ]לולי החטא[.

״אם אין אני לי מי לי״, אם ה׳אני׳ שלי אינו בנוי - אין לי כלי לבנות עליו. כל 
דבר בנוי על גבי אותו אני. אם האני קיים - אפשר להשפיע לתוכו. אם האני 

לא קיים, אם אין בו את אותה דעת - אין היכן להשפיע.

אם כן, האני והזהירות בעומק הם דבר אחד. הזהירות היא תולדה מהכרת האני 
בבירור.

ישנה  אולם תחילה  לַאין,  מאני  עצמו  להפוך את  היא  האדם  עבודת  תכלית 
עבודה לבנות ׳אני׳. זו טעות גדולה של רבים, המדלגים על שלב זה, וסבורים 

שמיד יש להתחיל לעבוד ״על האני״.
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קודם צריך לבנות ׳אני׳, להכיר את כוחות הנפש שבו, ואז לעבוד לתקן את 
עצמו. ופשוט הוא, שככל שיעבוד על עצמו יותר, כך הכרתו במהות ה׳אני׳ 
תלך ותתחדד. לעולם צריך האדם לעמול להכיר את ה׳אני׳, ובעומק כל מידת 

הזהירות מבוססת על הכרת ה׳אני׳.

הזריזות,  מגיעות  ואחריה  הראשונה,  היא  הזהירות  מידת  מדוע  נבין  זה  לפי 
הנקיות, הפרישות וכו׳, כי אם ידלג אדם על הזהירות, יחסר לו בגילוי ה׳אני׳, 

ואם אין ׳אני׳ - מי יהיה זריז, מי יהיה נקי, מי יהיה פרוש וטהור?!

הבסיס, ההתחלה של עבודת האדם - היא לבנות כלים. 

רוב האנשים מטבעם מתחילים מזריזות. מבררים מה צריך לעשות, ומיד רוצים 
ללכת מחיל אל חיל, לבנות. אבל מה בונים? בדרך כלל רוצים לבנות קומה 
הקומה  עדיין  להם  שחסרה  בשעה  זאת  וחמישית,  רביעית  שלישית,  שניה, 

הראשונה שהיא בנין הכלים בנפש האדם ע״י מידת הזהירות.

  

נתבונן, ונבין מהי הזהירות. 

בגשמיות, אדם אינו נזהר שלא ישפכו לתוך הכיור מים, כי גם אם נשפכו מעט 
מים לא קרה דבר. אבל הוא כן נזהר שלא ישפכו מים על נרות שבת קדש. 

שכן, זהירות עניינה שרואים דבר הנוגד לדבר, ונזהרים שלא יתקרב אליו. אם 
אינו נוגד לו, אין סיבה שלא יתקרב. רואים ילד משחק עם כדור - שישחק, אין 
צורך להיזהר. אבל אם יראוהו משחק עם מסמר, הרי קיים חשש שמא רח״ל 
יבלע אותו, ולכן נדרשת כאן זהירות. כלומר, אדם זהיר בדבר שהוא רואה את 

ההתנגדות שלו.

אם אדם אינו מכיר את הדבר, אין באפשרותו לדעת ממה עליו להיזהר וממה 
אינו צריך להיזהר. אם אינו יודע האם השעון שקנה חסין נגד מים או לא, הוא 

לא ידע האם עליו לשמרו שלא יבוא במגע עם מים או לא.

אם אדם יודע ומכיר את ה׳אני׳ שלו - הוא יודע ממה עליו להיזהר, אבל אם 
אינו מכיר את ה׳אני׳, ממה יזהר?!
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לעומת זאת, יש אדם שמחמת חוסר הכרתו את ה׳אני׳ בעייתו הפוכה: הוא 
נזהר במקום שאינו צריך להיזהר. לדוגמא: הוא נזהר לא לדבר עם אף אדם. 
לפעמים זה טוב, אבל לפעמים אותו אדם מעוניין לעזור לו, ובחוסר נכונותו 

לדבר עמו - הפסיד את עזרתו.

לו,  מתאים  שלא  ממה  להיזהר  האדם  על  הגבולות.  יצירת  עניינה  זהירות 
ממה שמזיק לו, אבל מאידך הוא חייב להתחבר למה שמתאים לו ומביא לו 

תועלת.

אם כן, הזהירות היא תולדה מהכרת ה׳אני׳. אם אדם אינו מכיר את עצמו, את 
ה׳אני׳ שלו, כיצד ידע ממה עליו להיזהר?

היא  התורה  זהירות״, שכן  לידי  מביאה  ״תורה  היא:  העבודה הראשונה  לכן 
ההבנה כיצד הדברים בנויים. אם אדם לא מבין איך הדברים בנויים, ממה יזהר? 
אדרבה, ישנם האומרים: נוסע בשבת רח״ל? שיהנה, הרי הקב״ה רוצה להיטיב 

עם בריותיו... מדוע אינם צודקים? 

כי הקב״ה נתן תורה שעל פיה בנויה כל הבריאה. אם כביכול הקב״ה היה בורא 
את העולם להיטיב לבריותיו בלי חוקי התורה, הרי שאדרבה, הרי האדם נהנה. 
אבל הקב״ה ברא את העולם עם תבנית. נכון שהוא חפץ להיטיב עם בריותיו, 
אבל הנאה זו הרי תגרום לאדם לירש גיהנם, ונמצא שהיא איננה טובה עבורו. 

אבל מי קבע שהוא יכנס לגיהנם? יש חוקים.

זהו ״תורה מביאה לידי זהירות״. כלומר, על ידי התורה מבין האדם איך בנוי 
העולם, ואז הוא מבין שעליו להיזהר מדברים מסויימים, ומדברים אחרים אין 

לו צורך להיזהר.

עלול  מכונית,  עם  נוסע  הוא  ובעצם  במשאית  נוסע  שהוא  שחושב  אדם 
להעמיס עליה משא של שני טון, ומחמת כך מכוניתו עלולה להתפרק תחת 
כובד המשא. אדם מוכרח להכיר את הכלי שאיתו הוא עובד, ואז יזהה כיצד 

להיזהר בעבודתו.

זהו שורש הזהירות - הכרת הנפש ותכונותיה. אדם שאינו מכיר את נפשו ואת 
תכונותיה, בעצם חי בדמיון. ברמה מסויימת הוא מנותק מן המציאות.

נבין, אי הכרת הנפש ותכונותיה אין זה ענין של העדר ידע בלבד, אלא חסרון 
בהכרת המציאות המביא לידי תפיסה דמיונית. 
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גדולה  סכנה  וזו  שהיא,  כמו  המציאות  את  תופס  אינו  דעת,  לו  שאין  אדם 
עבורו. 

דומה הוא לאדם שרץ על כביש ואינו רואה שהוא נגמר, וממשיך לרוץ - היישר 
כאשר  גשר,  על  רכבו  עם  נוסע  אדם  נוספת:  דוגמא  הפעורה...  התהום  אל 
אינו  מיודענו  אבל  קרס,  מהגשר  וחצי  מהאויר  הפצצות  היו  כן  לפני  יומיים 

מודע לכך, הוא ממשיך לנסוע בלי לדעת שהגשר איננו...

דעת עניינה ידיעת המציאות כמו שהיא. אדם שאין בו דעה - חסר לו בתפיסת 
המציאות. כל אחד מאיתנו יש בו איזה שהוא חלק מדומיין, שמקורו באותה 
נקודה שחסרה לנו דעת. הדמיון והדעת הם בעצם הדברים המנוגדים ביותר. 
הדמיון מצייר דבר שאיננו מציאות כמציאות, לעומת זאת הדעת אומרת: הדבר 

קיים או לא קיים.

מי שאין בו דעה, אינו תופס את המציאות כמציאות, והעזרה שיש להגיש לו 
היא לגרום לכך שיוכל לתפוס את המציאות כמו שהיא, והיינו בנין כלים. 

לעיל ביארנו את ההבדל שבין חסד לרחמים, שהמרחם מגדיר את החסר של 
פלוני לפי מצבו של פלוני, ונותן לו את מה שחסר לו. חסד, לעומת זאת, אינו 

מגדיר את הנתינה לפי החסר של השני, אלא הוא בונה לו כלים חדשים.

ביאור דברי חז״ל ״כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו״ הוא: אל תשתמש 
בכלים שלו ותתן לו לפי החסר שבו, כי אם עליך לבנות לו כלים מעיקרא. אם 

יש בו דעה והוא תופס את המציאות כמציאות - כעת ניתן לתת לו דברים. 

ונפקיד בידו לפיד  נהנה ממשחק באש. האם משום כך נרחם עליו  ילד קטן 
בוער?! כיון שאינו תופס מהי אש, אינו מבין שהיא שורפת, הרי שמכח הרחמים, 
ראשית עלינו להקנות לו את הדעת להבין כיצד משתמשים באש, לאחר מכן 

ניתן יהיה לתת לו להשתמש גם באש עצמה. 

קודם ניתן לו את תפיסת המציאות, ואז נוכל להשלים לו את החסר.

אם כן, ״כל מי שאין בו דעה אסור לרחם״ - אין הכוונה שבאמת אסור לרחם 
עליו, אלא מכח החסד שבנו, עלינו לבנות לו כלים, ואז יהיה לרחמים מקום. 
אבל אם ירחמו עליו לפי איך שהוא במצבו כיום שאין לו כלים, בסופו של דבר 
הרחמים עלולים לגרום לאכזריות גדולה, בבחינת ״כל המרחם על האכזרים 

סופו להתאכזר על הרחמנים״.  
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יכול  אינו  אדם  בעומק  מדוע  דברינו,  בתחילת  לעיל  האמור  את  נבין  עתה 
לתפוס את היראה בשלמות.

שכן, כאמור, יראת שמים בנויה על כך שאדם תופס את המציאות כמו שהיא 
באמת. 

כיון שיש בנו את כח הדמיון, הרי שאיננו יכולים לתפוס את המציאות באופן 
מושלם. כל אדם דמיונו שולט עליו, מי יותר ומי פחות, אבל אין אדם היכול 
להעיד על עצמו: אני מציאותי לחלוטין, לדמיון אין שום שליטה עלי! על כל 

אחד מאיתנו שולט הדמיון ואף מחיה אותו, השאלה רק בכמה אחוזים.

ומאחר ובכל אחד מאיתנו קיים הכח המדמה אשר אינו נותן לנו לתפוס לגמרי 
וניתן  גמורה,  יראה  לנו  שתהיה  יתכן  לא  ממילא  שהיא,  כמו  המציאות  את 

דוגמא: 

הוא חושב לעצמו:  גר בקומה שמינית.  והוא  בבית,  אדם מחזיק סכום כסף 
נכון, שמעתי שהיו גניבות באזור, אבל עד קומה שמינית איך יגיעו? וכי יציבו 

סולמות גבוהים באופן שכל השכונה תראה אותם?! 

במובן מסויים הוא צודק, אך חסר לו בתפיסת המציאות. הוא שכח שהוא גר 
קומה מתחת לגג, והגנבים יכולים להגיע לפתח הגג ולהשתלשל לדירתו דרך 

המרפסת.

מרחק  שיש  ורואה  ברכב  נוסע  אדם  מורכבת.  מאד  היא  המציאות  תפיסת 
מסויים בינו לבין הרכב שלפניו, והוא משער בדעתו שיוכל לעבור. לבסוף נסע 
ואירעה תאונה. אם הוא לגמרי לא היה תופס את המציאות - היה נוסע בלי 
לבדוק כלל. הוא תפס את המציאות, רק שדמיונו הטעהו בכמה סנטימטרים, 

וכתוצאה מכך פגע במכונית אחרת.

ודאי שכח המציאות הוא כח חזק בחיי האדם, אבל חלק גדול מהחיים בנוי על 
הכח המדמה. היצר הרע הוא בבחינת ״נדמה לו״, כל שיטתו בנויה על הדמיון, 
ולכן עבודת האדם בכלל ועבודת היראה בפרט, היא לתפוס את המציאות כמו 

שהיא.

אם אדם היה מרגיש את מציאות ה׳ במוחש - היתה לו יראה. אם היה מרגיש 
בחוש את עונשי הגיהנם - היתה לו יראת העונש. עבודתו, אם כן, היא לתפוס 

את המציאות כפי שהיא באמת. 
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״מדרגות״  לקנות  רבים סבורים שיש  ה׳.  בעבודת  גדול מאד מאד  יסוד  זהו 
״מציאותי״,  להיות  היא  האדם  עבודת  שכל  היא  האמת  אולם  ה׳,  בעבודת 

לחיות את המציאות. והפוך בה והפוך בה דכולא בה.

כאן מגיע לסיומו הפרק הראשון בענין הזהירות, ובו נתבאר שהזהירות בנויה 
על שלשה שלבים:

שלב ראשון - לתפוס את המציאות כמציאות, לדעת מה יש ומה אין לי. אם 
אדם יודע שיש בביתו אלף דולר, הוא יזהר מפני גנבים וינעל את הדלת, משא״כ 
אדם הסבור שאין מה לגנוב אצלו, עשוי להשאיר את דלת ביתו לא נעולה ואף 
פתוחה. אצל אדם כזה, אי סגירת הדלת אינה מהווה חסרון בזהירות, כי באמת 
גם אם יבואו גנבים, לכל היותר תהיה זו הכנסת אורחים לכמה דקות... אין 

חשש, לא יקרה כלום.

שלב שני - כשכבר ידוע לאדם שברשותו אוצר יקר, יבין שעליו להיזהר. 

מערכת  להתקין  אולי  להיזהר:  צורה  ובאיזו  איך  לבדוק   - השלישי  והשלב 
אזעקה או דלת רב בריח? אולי מצלמה נסתרת, שיטות שמירה שונות ומשונות, 

המותאמות לצרכי האדם. 

החלק האחרון, המפרט את חלקי הזהירות, איך וממה עלינו להיזהר, יבואר 
בעז״ה בפרק הבא שלפנינו.



בלבבי משכן אבנהשש

פרק ג'
בבאור חלקי הזהירות

ַהַהְׁשָקפֹות  ֵהָּנה  ְׁשַּתִים  ַעְצמֹו,  ַעל  ְלַפֵּקַח  ָהרֹוֶצה  ִהֵּנה 
ֶׁשִּיְבַחר  ָהֲאִמִּתי  ַהּטֹוב  ַמהּו  ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן  ָהַאַחת,  לֹו.  ַהְּצִריכֹות 

ּבֹו ָהָאָדם ְוָהַרע ָהֲאִמִּתי ֶׁשָּינּוס ִמֶּמּנּו.

מבואר כאן, שכשם שישנו טוב אמיתי - כך יש ״רע אמיתי״, וצריך להבין 
מהו, שהרי רע הוא שקר, הוא לא אמיתי!

והנה, התבוננות זו שאדם מתבונן לעצמו מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי, 
עלינו לברר כמה פעמים בחייו עליו לעשות זאת, פעם בחודש? ארבע פעמים 

בשנה? ואולי פעם בעשר שנים?...

יין  התשובה האמיתית היא, כאותו משל נפלא של הבעש״ט הקדוש לחבית 
שיש בה שמרים ומסננים את היין, ואחר שסיננו, אם יסננו פעם נוספת יגלו 
יגלו עוד שמרים דקים  וגם אחר כך כשיסננו שוב,  יותר,  עוד שמרים דקים 

יותר וכו׳.

אין אפשרות שאדם יברר את דעותיו פעם אחת ודי, אין זה כאדם שמסבירים 
לו איך מפעילים מכונה מסויימת, או איך נוסעים למקום פלוני, שאחרי פעמיים 
או שלש ההסבר נקלט במוחו וזהו. לא כך היא צורת בירור הדעה וההשקפה.

מדרגתו.  לפי  האדם  אצל  משתנה  אמיתי  רע  ומהו  אמיתי  טוב  מהו  ההבנה 
נמצא, שהבירור של אתמול אינו בהכרח גם הבירור של היום. אדם שנמצא 
מתעלה  כשהוא  וכך.  כך  והרע  וכך  כך  הוא  לו שהטוב  נראה  אחת,  במדרגה 

בס״ד, מה שהיה נראה לו טוב - שוב אינו נראה לו כל כך טוב. 

יתירה מכך, לא שרק הטוב הופך אצלו להיות רע כי התעלה במדרגה, אלא גם 
מה שהיה נראה לו רע, פעמים רבות מתגלה לו שאינו ממש רע, וניתן דוגמא.

אדם רואה שפלוני עושה מעשה מסויים, והוא חושד שמעשהו שלילי. כאשר 
הוא מתעלה ומביט על המעשה יותר לעומק, הוא רואה שעל אף שהמעשה 
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איננו שלם, אך אין לזלזל בכוונה הטהורה העומדת מאחוריו. כוונה זו אמנם 
אינה מצדיקה תמיד את המעשה, אך כבר אינו יכול להגדיר זאת כרע מוחלט, 

אלא כרע המעורב בטוב.

ידועים דברי הכוזרי בתחילת הספר, שמלך כוזר היה חולם ״והנה מלאך מדבר 
אליו ואומר לו: כוונתך רצויה בעיני האלו-ה אבל מעשך אינו רצוי״. כאשר 
האדם עושה מעשה שאינו רצוי ]לא אסור בהלכה, רק אינו רצוי[, אבל כוונתו 
רצויה - המעשה אינו מוגדר כרע אמיתי. רע אמיתי הוא דבר שיש בו רוע 

בלבד.

לכן צריך האדם לברר לעצמו מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי, ובאופן 
כללי בירור זה מתחלק לשלושה: טוב, רע, וטוב מעורב ברע. 

בעומק, אין לך דבר שהוא רק טוב בלי רע ואין לך דבר שהוא רק רע בלי טוב, 
ואם כן הבירור של הטוב האמיתי ושל הרע האמיתי הוא לברר את חלקי הדבר, 

אלו חלקים ממנו אמיתיים ואלו מהם אינם אמיתיים.

לדוגמא: ישנם אנשים רח״ל שהתורה אינה נר לרגלם, ולדעתם חולה סופני, 
זקן מופלג הסובל מיסורים, יש לנתק אותו מהמכשירים, שימות רח״ל. ברצונם 

לגמול עמו ״חסד״...

המעשה הזה הוא טוב או רע? ודאי שהוא רע, אדם שעושה כך - עובר על 
איסור רציחה. מאידך, אי אפשר לקבוע בהחלטיות שהוא רע במאת האחוזים, 
כי סוף סוף הוא נובע מאיזה שהוא טוב לב. טוב לב שאינו במקומו, אך לא 
נכון יהיה להגדירו כרע מוחלט. המעשה הוא רע מוחלט, אולם הלב שמאחוריו 

אינו רע מוחלט.

לברר את הרע זו עבודה לא קלה. בשטחיות נראה לאדם, בפרט בגיל צעיר, או 
אם התבגר ונשאר עם תפיסת הגיל הצעיר, ש״אלו הרשעים ימח שמם״.

לפעמים זה נכון, אבל גם אותו אחד רשע מרושע, האם אין בו ולו ניצוץ אחד 
של טוב?! 

בכל דבר צריך לברר את האמת שברע. אם מוסיפים מעט על הרע - זהו שקר, 
אין זה בירור אמיתי של הרע. 
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כדי לברר ולהעמיד בכל דבר את חלקי הטוב ואת חלקי הרע שבו, צריך ראשית 
כל ידיעה מאד עמוקה בתורה הקדושה, ושנית - נדרשת הסתכלות נכונה על 

כל מקרה ומקרה. 

זה לא פשוט בכלל להגדיר מהו טוב ומהו רע. אנשים רגילים להחליף ביניהם 
דעות, לחלק מחמאות או לחילופין לכנות בכינויי גנאי כל מיני מעשים וכל 
מיני אנשים. בלי להיכנס לאיסור לשון הרע, עצם אמירתם אינה הגדרת המצב 

לאשורו. הם מגדירים באופן חד: פלוני אדם רע, פלוני אדם טוב.

הגדרת דבר כרע או טוב באופן מוחלט - אינה נכונה אף פעם. אין אדם שהוא 
לגמרי רע ואין אדם שהוא לגמרי טוב. אין מעשה שכולו טהור ואין מעשה 

שכולו רוע. כל דבר הוא מורכב.

״כי האדם יראה לעינים וה׳ יראה ללבב״ )ש״א טז, ז(. האדם רואה בעיניו תפיסה 
אחת, וזו ההסתכלות השטחית הפשוטה. אבל ״ה׳ יראה ללבב״, כל אדם יש בו 

ניצוץ אלוקות, וכאשר ניצוץ זה מתגלה אצלו, תפיסתו עמוקה יותר.

כדי לבחון דבר, ראשית יש להבין את מהלכי החכמה ולראות ממה הוא בנוי, 
רע,  ואיזה חלק  טוב  הוא  איזה חלק שבו  ולראות  לגורמים  אותו  לפרק  ואז 

ונרחיב מעט בביאור הדברים.

אדם שאין בו נשמה - אינו יכול לפעול, הוא מת.

כל מעשה שאדם עושה, הפועל הוא הגוף, אבל בשורש הוא נפעל גם מהנשמה. 
לעבור  יכולה  אינה  נשמה  הרי  עבירה,  עובר  אדם  איך  להתבונן,  יש  זה  לפי 

עבירות?

זאת ועוד, הרי בעומק, הכלל ש״הקב״ה ממכה עצמה מתקן רטיה״ - נאמר על 
כל פעולה שפועל האדם. ולכאורה איך יתכן כדבר הזה? אם הפעולה היא בגדר 

רוע גמור, זוהי מכה בלבד, לא רטיה. מהיכן, אפוא, נלקחת הרטיה? 

התשובה היא: מאור הנשמה שנמצא באותו מעשה!

מותר לעשות זאת? חס ושלום. אבל זה שאסור לעשות את המעשה, אין זה 
בהכרח שאין בו טוב כלל. התורה אסרה לעשות דבר שמעורב בו רע עם טוב. 

בגדרי העירוב שלו הוא אסור, אבל הטוב קיים. 
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דוגמא לדבר: איסור בטל ברוב או בטל בששים, אבל אין זה אומר שבאמת אין 
כאן דבר שונה. ודאי שהדברים שונים ומעורבים זה בזה.

גם  ואז  קיימים,  החלקים  שני  בעצם  תערובת,  שישנה  כשמגדירים  כן,  אם 
במקום שיש איסור גמור, עדיין קיים בתוכו אור קדוש.

רע.  או  טוב   - חד  באופן  להגדירו  אפשר  אי  עושה,  שאדם  מעשה  כל  לכן, 
עלינו לפרקו לגורמים, להגדיר את חלקי הטוב שבו ואת חלקי הרע שבו. אחרי 

שהטוב והרע מוגדרים, כעת עלינו להכריע האם לעשותו או לא. 

ח״ו.  לעשותו  אומר שצריך  זה  אין  טוב,  בו אחוז מסויים של  דבר שיש  גם 
רואים זאת גם במשל גשמי: אדם עושה מעשה מסויים, וכתוצאה ממנו הוא 
בו  יש  רע,  כזה, אי אפשר להגדירו שכולו  ירויח. מעשה  יפסיד מאשר  יותר 

חלקי טוב, אבל אין לעשותו כי בסך הכל הוא הפסד.

לפעמים אפילו אם רוב המעשה טוב ומיעוטו רע, אעפי״כ אין לעשותו. כגון 
זה לא  מעשה שרובו טוב, אבל הרע אסור מדינא, שאין היתר לעשותו. על 

נאמר שבטל ברוב.

זהו הבירור הראשון שעל האדם לעשות.

כפי שנתבאר, בכדי שאדם יוכל לברר דברים אם הם בגדר טוב או רע, הוא 
נצרך שתהיינה לו ידיעות נרחבות בתורה הק׳.

משל למה הדבר דומה, כשישנו מוצר ורוצים לאבחן את אבות המזון ושאר 
חלקי המזון הנמצאים בו, צריכים לקחתו למעבדה ולבדוק באמצעות מכשור 
מתאים מה בדיוק יש בתוכו. אבל לא יתכן שאדם יטול עגבניה בידו, יעיף עליה 

מבט ויאמר: נראה לי שיש בה כך וכך ויטמינים, כך וכך מינרלים וכו׳...  

הדבר  ממה  להבנה  להגיע  כדי  אבל  הראיה,  לפי  לקבוע  אפשר  דבר  של  יופי 
יש  כן  ואחרי  ידע במרכיבי המזון למיניהם,  כל לרכוש  מורכב, צריך ראשית 

צורך בבדיקת מעבדה לקבוע מה טמון במוצר זה.

אם כן, במשל הגשמי כלל זה ברור מאד. 

גם כשמדברים על תפיסה רוחנית, כדי לבדוק דבר אם הוא טוב או רע, ראשית 
האדם צריך לדעת ממה הדבר מורכב. אחרי שידועים לו מרכיבי הדבר, עליו 
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ללמוד ולהעמיק בתורה הקדושה, להבין כיצד הדברים בנויים, ואז יוכל לדון 
מהו הטוב ומהו הרע שבהם.

לבחון  יכול  אינו  הקדושה,  בתורה  ורחבה  עמוקה  ידיעה  לו  שאין  אדם  לכן, 
מעשים בצורה אמיתית. הוא יכול רק לומר מה הוא רואה לנגד עיניו בהסתכלות 
החיצונית, נראה לו כך וכך, אבל באמת הוא לא בוחן את הדברים בצורתם 

הנכונה.

הם  וממה  בנויים  הם  איך  החומרים,  יסודות  את  למד  לא  כמו שאדם אשר 
מורכבים, וגם אין לו מעבדה - אינו יכול לבדוק מוצרי מזון, כך אדם שאינו 
יודע ממה דברים מורכבים ואין לו את הידיעות הנצרכות לכך בכוחות הנפש 

- אין באפשרותו לבדוק דבר האם הוא טוב או רע.

היראה  לפני  עוד  לעצמו,  לברר  צריך  שאדם  הראשון  הבירור  כן,  אם  זהו, 
והזהירות: מהו הטוב האמיתי ומהו הרע האמיתי. עליו לברר מהי המציאות, 

ממה דברים מורכבים. 

ִנית, ַעל ַהַּמֲעִׂשים ֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה ִלְראֹות ִאם ֵהם ִמְּכַלל  ְוַהּׁשֵ
ַהּטֹוב אֹו ִמְּכַלל ָהָרע. 

הבירור הראשון אינו קשור למה שאני עושה, אלא לעצם הבנת הדברים כמו 
שהם; ממה הם בנויים, כמה חלקי טוב וכמה חלקי רע מונחים בהם. לאחר 
מכן ישנה עבודה לראות את המעשים שהוא עצמו עושה, האם הם מכלל הטוב 

או מכלל הרע.

משל למה הדבר דומה, אנשים רואים שצדיק פלוני נוסע למירון, ומחליטים 
גם הם לנסוע לשם. נסיעתו של הצדיק למירון, כנראה שהיא מעשה חיובי. 

כשאחרים נוסעים - בהרבה מן המקרים זהו מעשה שלילי. 

כלומר, זה שהמעשה טוב, אין זה אומר בהכרח שגם אם אני אעשה אותו הוא 
יחשב כמעשה טוב. 

משל לילד הרואה את אביו בונה בנין, ומחליט גם הוא לבנות בנין. ההבדל 
ביניהם הוא שבניינו של האב מחזיק עשרות שנים אם לא מאות, והבנין שלו 

קורס אחרי שבועיים. כי לא כל מה שהאב עושה, גם הבן יכול לעשות.
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אפילו אם המעשה טוב, הוא טוב בתנאים של מי שעושה אותם, אבל כשעושה 
אותם מי שאינו ראוי לעשותם - שוב אין המעשה בגדר טוב.

צריך, אם כן, ראשית לבדוק באופן כללי את הדעות ואת המעשים, ולאחר מכן 
לבדוק אותם ביחס אלי, האם הוא ראוי ורצוי.

ַמֲעֶׂשה,  ִּבְׁשַעת  ַמֲעֶׂשה.  ִּבְׁשַעת  ְוֶׁשֹּלא  ַמֲעֶׂשה  ִּבְׁשַעת  ְוֶזה 
זֹאת  ְּבֹמאְזֵני  ֶׁשִּיְׁשקֹל אֹותֹו  ִמְּבִלי  ַמֲעֶׂשה  ַיֲעֶׂשה ׁשּום  ֶׁשֹּלא 
ְּכַלל  ִזְכרֹון  ְלָפָניו  ֶׁשַּיֲעֶלה  ַמֲעֶׂשה,  ִּבְׁשַעת  ְוֶׁשֹּלא  ַהְיִדיָעה, 

ַמֲעָׂשיו ְוִיְׁשקֹל אֹוָתם ְּכמֹו ֵכן ְּבֹמאְזֵני ַהִּמְׁשָקל ַהֶּזה. 

רבינו הרמח״ל מחלק את בדיקת המעשים לשנים: בשעת מעשה ושלא בשעת 
מעשה.

ידוע, מה שנקרא ״מריה  יותר  החלק השני, שלא בשעת מעשה, הוא הרבה 
דחושבנא״, אדם המחשבן את מעשיו, האם הם טובים או לא. אם הם טובים 

- ימשיך בעשייתם, ואם לא - ימנע מלעשותם.

ישנם גם מעשים שעד היום היו טובים, ומכאן ואילך יש להפסיק לעשותם. 
לדוגמא: אדם היה נוהג לתת לפלוני כל יום צדקה כי היה עני. ביום מן הימים 
הלה התעשר, וכעת עליו להפסיק לתת לו. מה שעשה אתמול, אינו מהווה 

סיבה להמשיך לעשות כך גם היום.

וביום החמישים ממשיך את  יום,  ותשע  אדם סופר ספירת העומר ארבעים 
הספירה. ראה שאתמול ספרו, אז גם היום הוא סופר... אי אפשר סתם להמשיך, 

צריך לבדוק האם המעשה הוא עדיין בגדר מעשה טוב.

זו הבדיקה השניה שהיא יותר ידועה. עשיתי מעשים, כעת אני בודק אותם אם 
הם היו טובים, וכן האם הם ממשיכים להיות טובים או לא. 

את  האדם  בודק  לכתחילה  והיא:  לה,  קודמת  ראשונה,  בדיקה  ישנה  אולם 
לפני מעשה,  לשני חלקים:  זו מתחלקת  בדיקה  וגם  לפני שעושהו.  המעשה 

ובשעת מעשה עצמו, ונבאר.

אפשרות אחת היא - לשבת בתחילת כל יום ולתכנן תוכנית למשך כל היום, 
לבדוק אלו מעשים עומדים לעשות. 
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טוב מאד, אבל כל אחד יודע שבין התוכניות לבין המציאות המרחק רב. אדם 
מתכנן לקום בבוקר וללכת לכאן ולכאן, ובמציאות לא הגיע להיכן שתכנן אלא 
למקום אחר, הכל התחלף. את המהלך הזה הוא הרי לא תכנן, אין לו החלטה 

מראש מה עליו לעשות כעת.

הוא חשב מראש והחליט שכשיגיע למקום פלוני יאמר משפט מסויים, ומשפט 
ומעשה  מסויים,  מעשה  יעשה  אלמוני  למקום  שכשיגיע  או  יאמר.  לא  אחר 
אחר לא יעשה. בסוף הוא הגיע למקום שלא חשב עליו. איך יתמודד עם המצב 

החדש?

כאן העבודה הרבה יותר קשה והרבה יותר ברורה: שלא יעשה שום מעשה 
מבלי שישקול אותו במאזני זאת הידיעה. מתי ישקול אותו?

ובכן, אם מדובר על אדם שבתחילת היום יושב ומתכנן מה יעשה, הרי שיש 
לו ישוב הדעת ובידו לחשוב ולהחליט מה לעשות ומה לא לעשות. אבל אדם 
שקם בבוקר, יוצא לדרכו, ולפתע נקלע למריבה כלשהי בשל פקק תנועה. הוא 
לא חשב ולא תכנן שיקלע לנסיון כזה, כעת, בשעת מעשה, עליו לחשוב, וזו 

עבודת המחשבה הקשה מכולן!

כי  ספק  אין  שלילי,  דבר  זה  שח״ו  לא  קל.  הכי  זה   - מעשה  אחר  לחשוב 
חשיבותו עצומה, אך זהו החלק הקל בעבודה. אבל לחשוב קודם מה עומדים 
לעשות - כבר יותר קשה. תמיד קל יותר להתחרט על מה שנעשה, מאשר 

לתכנן מה המעשים העתידיים ולפעול על פי התכנון.

אבל הדבר הקשה מכל, הוא לחשוב בשעת מעשה. כל רגע הרי נתקלים בכל 
מיני מקרים שלא חשבנו עליהם. פעם מקרים קיצוניים יותר ופעם פחות, אבל 
אם אדם ינסה לקחת יום אחד ולתכנן בדיוק מה הוא הולך לעשות ביום הזה, 
ויבדוק כמה מבין המקרים  יטול את הרשימה  היום  ובסוף  הכל,  ירשום את 
שעברו עליו היום היו לפי התכנון וכמה לא - ימצא שהחיים השתנו לגמרי 

ממה שחשב ותכנן.

אם אדם חושב רק לאחר מעשה, ודאי שהמחשבה תועיל, אך לא הרבה. אם 
הוא חושב גם לפני כן - המחשבה תועיל לו יותר. מה שנצרך לו יותר מכל, 

הוא המחשבה בשעת מעשה שהיא נצרכת כמעט בכל רגע ורגע. 
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שהוא  מה  על  ורגע,  רגע  בכל  תמידי,  באופן  לחשוב  אדם  יכול  באמת  איך 
עושה?

משל למה הדבר דומה, אדם יוצא מהבית ללא כרטיס אשראי, כמובן שלא יוכל 
לערוך באמצעותו קניות בסופרמרקט, כי איננו ברשותו. מי שכרטיס האשראי 
מונח בכיסו באופן קבוע, כל מקום שיעבור בו יוכל לערוך קניות באמצעות 

העברתו בקופה, אבל אם אינו בכיסו - ודאי לא יוכל להשתמש בו.

פועל  אינו  שבו  השכל  כח  אם  שכל.  לאדם  יש  הפנימי.  לנמשל  זאת  נעתיק 
תמיד, לא יתכן שיחשוב תמיד על מעשיו, כי הרי שכלו אינו פועל כעת. אם 
כן, בכדי שאדם יוכל לחשוב בכל רגע מה הוא הולך לעשות, ראשית כל מוכרח 

להיות שמוחו יעבוד תמיד!

לכן, כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים: ״תורה מביאה לידי זהירות״, כי אם האדם 
שקוע בתורה, ראשית הוא קונה לעצמו את מדרגת המחשבה התמידית. אחרי 
כן יש לו עבודה להפנות את אותה מחשבה לבדיקת מעשיו, אבל אם מחשבתו 

אינה עובדת באופן תמידי, לא יתכן שיחשוב על כל מעשה בשעת עשייתו.

שכח  כיון  נכשלים,  הזהירות  מידת  את  לקנות  המנסים  האנשים  רוב  לכן 
המחשבה אצלם עדיין אינו פועל באופן תמידי. ברור, אפוא, שלא יוכלו לפקח 

בשעת מעשה על מה שהם עושים, ומכאן נובע הכשלון.

נסכם בקצרה את הנאמר עד כאן: ההשקפה הראשונה היא על הדברים כמו 
שהם, לראות האם הם טובים או לא. והשקפה שניה: האם כשאני עושה אותם 
אחרי  לפני,  חלקים:  לשלושה  מתחלק  גופא  וזה  טובים,  לא  או  טובים  הם 

ובשעת מעשה.

והנה, בחשבון שלאחר מעשה, ודאי האדם אינו מסוגל לחשוב על כל המעשים 
שעשה, שכן אם לדוגמא היה ֵער ארבע-עשרה שעות, כדי לחשוב מה עשה 
יגמור  בכל רגע - נצרכות לו עוד ארבע עשרה שעות... באופן כזה הוא לא 

לעולם את חשבון נפשו.
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לכן דקדק כאן הרמח״ל בלשונו ״שיעלה לפניו זכרון כלל מעשיו״ - בכללות. 
אינו  ברור שאי אפשר למצות את חשבון הנפש. מאידך, הקב״ה  וכיון שכך, 
תובע מהאדם שיחשוב כל רגע מה עשה ברגע הקודם, כי אם יעסוק כל היום 

במחשבות, לא יוכל להתפנות למעשים עצמם...

נכון שמחשבה כזו שאינה מושלמת יש בה חסרון, אבל יותר מזה אי אפשר 
לעשות, ואם אי אפשר - הקב״ה לא רוצה שנעשה!

אם כן, האדם מחשב בכללות את מעשיו. מה כן ומה לא? - דבר זה אף אחד 
לא יכול להגדיר, וכל אחד צריך להיות בר דעת ולהבין מה כן צריך לחשב ומה 

לא.

משל למה הדבר דומה, אדם החליט לצמצם את הוצאות הבית, ולשם כך הוא 
בודק כל הוצאה. היכן הוא גבול הבדיקה? האם גם חמש אגורות? יאמר אדם: 
חמש אגורות לא. נו, ועשר? גם לא. אז גם שקל לא? גם חמשה שקלים? ואולי 

גם עשרה שקלים ומאה שקלים? היכן הגבול?

אי אפשר לענות על כך תשובה ברורה. כל אחד צריך להיות בר דעת ולהחליט 
עד איזה גבול עליו לצמצם בהוצאות הבית, ומהיכן זו כבר קמצנות שלמעלה 

מן הצמצום הראוי.

גם כשאדם מחשב את מעשיו, אף אחד לא יוכל לקבוע עבורו הגדרה ברורה על 
מה בדיוק צריך לחשוב ועל מה לא. 

זהו כלל יסודי וברור בעבודת ה׳: בכדי שכל אדם יוכל לעבוד את בוראו עבודה 
אמיתית, צריך שהוא יפקח על עצמו. אם אין בו פקחות - לא יוכל לפקח על 

מעשיו. 

לא די בכוונות טובות. חכמת חיים היא הבסיס להצלחה בכל ענין. כל אחד 
מבין שאם אדם רוצה לבנות בית נאמן בישראל, צריך שיהיה פיקח, לא די בכך 
שהוא בעל לב טוב, כי אם אינו פיקח - הוא יביא את מה שצריך במקום שלא 

צריך. כוונת הלב טובה, אך במציאות הוא לא יודע איך להתנהג.

תהיה  שלו  החיים  שחכמת  ככל  בו,  להתעסק  רוצה  שאדם  בחיים  דבר  כל 
עמוקה יותר, כך בס״ד יצליח יותר.
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חלק גדול מאד מהבעיות הקיימות בעבודת ה׳ אצל אלו הרוצים ואינם מצליחים, 
נובעות מחסרון של פקחות. אין כללים ברורים שמישהו יכול להכתיב אותם 

בדיוק לכל דבר.

כמו לדוגמא בחינוך ילדים. האם ניתן להוציא ספר שיתן הוראות מדוייקות מה 
לעשות בכל מצב, כיצד להגיב, מה לומר, איך להתייחס, מה כן ומה לא? לא 
יתכן כדבר הזה. שייך אולי לתת לאדם קוים כלליים כל שהם, ואם הוא חכם 
ומבין מדעתו - ידע איך ליישם אותם בביתו. שכן, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, 

ותמיד עליו לדעת האם הוא שייך לכלל או שהוא יוצא מהכלל.

גם לענייננו בחשבון הנפש, אי אפשר לתת הגדרות ברורות מה בדיוק לעשות. 
אפשר רק לתת לאדם קו כללי, והוא ישתדל להיות חכם ומבין מדעתו איך 

ליישם את הדברים.

ומהי אותה התבוננות על המעשים? 

ִלְראֹות ַמה ֵּיׁש ָּבם ֵמָהַרע ְלַמַען ִיְדֶחה אֹותֹו, ּוַמה ִמן ַהּטֹוב 
ְלַהְתִמיד ּבֹו ּוְלִהְתַחֵּזק ּבֹו.

לעיל כתב הרמח״ל מדד שהוא לכאורה קצת שונה: לבדוק כל דבר האם הוא 
מקרב אותו לבורא עולם: ״שלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה 

אם קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו יתברך״. 

ביאור הענין נראה כך. 

בתחילת ספרו, בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, לימדנו רבינו הרמח״ל 
מכוון  להיות  צריך  מעשה  וכל  עולם,  בבורא  הדבקות  היא  החיים  שתכלית 
לתכלית זו, אך בהגיעו לפרטי העבודה המיוסדת על הברייתא של רבי פנחס 
בן יאיר, הוא מתחיל מהנקודה התחתונה: ״תורה מביאה לידי זהירות, זהירות 
מביאה לידי זריזות וכו׳״. הוא כביכול עזב את הכלל הכללי של הדבקות בבורא 

עולם ביחס לעבודה.

רע,  או  טוב  הוא  האם  דבר  כל  לבדוק  שעניינה  הזהירות,  בעבודת  זה,  לפי 
באפשרות האדם לבדוק זאת בשני אופנים: טוב ורע ביחס לכלל הכללי, האם 
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המעשה באמת מדבק אותי בבורא עולם או לא. זה סוג אחד של בדיקה. וסוג 
שני של בדיקת טוב ורע הוא ברובד יותר פשוט: האם באמת הדבר הוא טוב, 

או שהוא רע.

משל למה הדבר דומה, בא לָפַני אדם ומבקש שאתן לו צדקה. עלי לבדוק האם 
נתינת הצדקה במקרה זה היא מעשה טוב או להיפך. טוב היינו באופן שהוא 
זה  יקנה עם  ח״ו  הוא  - אם  רע  מזון הכרחיים,  צרכי  ויקנה עם הכסף  ילך 
מרעין בישין למיניהם שיזיקו לו ולבני ביתו. שם בודקים את הטוב ורע במובן 

המעשי, האם המעשה עוזר או מזיק. 

נקודה זו בעצם משתנה מנפש לנפש בעבודה. ישנו אדם שצריך לבדוק כל דבר 
האם הוא מדבק אותו בבורא עולם או לא, ואילו ַאֵחר צריך לבדוק את הדבר 

האם הוא טוב או לא, מבחינה מציאותית או מבחינה דינית וכו׳.

פעמים רבות אדם מנסה לקפוץ ולבדוק האם הדבר מקרב אותי לבורא עולם 
או לא, אך באמת אין זה אלא דמיון בעלמא, הוא לא נמצא שם. דומה הוא 
לאדם הלוקח מד מטר ומנסה למדוד בנין גבוה. המד מטר לא יכול להכיל בנין 
בסדר גודל כזה. כמו כן, לאדם זה אין את הבדיקה האמיתית בנפש לראות האם 
המעשה מקרב אותו לבורא עולם או לא, אלא זו ידיעה חיצונית כלשהי שהוא 

מנסה לנתב את החיים על פיה.

דוגמא דלעיל: אם אתן לעני כסף, האם  ורע מוחשיים, הכוונה כאותה  טוב 
יקנה בו מזון לילדיו, או שישתמש בו ח״ו למשחקי קלפים וכדו׳. אלו דברים 
שאדם רואה אותם בפועל ויכול לבודקם. אבל כשמדברים על תפיסה פנימית 
האם זה מקרב אותי לבורא עולם או לא, כיצד ידע האדם אם אכן הדבר מקרב 

אותו או לא? בדיקות מעין אלו יוצרות בו הרבה דמיונות.

ודאי שכאשר הדברים ברורים, אם כתוב בשולחן ערוך שהדבר מותר או אסור 
- הבדיקה אינה קשה. אך כאשר מדובר במה שנקרא ׳שטח אפור׳, מצב לא 
ברור - שם האדם לא תמיד יכול לבדוק האם הדבר מקרב אותו לבורא עולם 

או לא.

בדרך כלל צריך לרדת לרובד בו נמצאים, ושם לראות את הדבר האם הוא טוב 
ויותר פנימה - הבדיקה תלך ותעמיק,  יותר  או לא טוב. ככל שיכנס האדם 
אבל אדם מוכרח לבדוק דברים לפי תפיסת השטח שהוא תופס, לא לפי דעה 

בלבד.
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מונחת כאן נקודה יסודית.

פעמים רבות בהגיעם לעניינים של עבודת ה׳, הופכים אנשים להיות תלושים 
וחי״,  האדם  יראני  לא  ״כי  רואים,  אינם  העולם  בורא  את  הרי  מהמציאות. 
כמובן  וזו  מעופף,  שמיימי,  כמשהו  אצלם  נתפסת  ה׳  עבודת  כל  כך,  ומתוך 

טעות מוחלטת.

כלל יסודי הוא, שמקרקע לא נופלים, מי שבונה על הקרקע יצליח. אדם לא 
יכול לבנות את עבודתו על משהו לא מוצק, לא ברור. עליו לבנותה על גבי 

התפיסה המוחשית. אם לא - הוא בונה על גבי בסיס שאינו יציב. 

הרי אדם מורכב משכל ורגש, מח ולב. על מה עליו לבנות את עבודת ה׳, רק 
על הלב? כמובן שלא, כי אז איש הישר בעיניו יעשה. רק על השכל? גם לא. אם 

אדם בונה רק על השכל, שכלו אומר כך וכך, אבל במציאות הוא לא שם. 

אדם לדוגמא יודע שתכלית הבריאה היא להיטיב לבריותיו, מאידך הוא כילי, 
קמצן. האם באמת הוא יקח את חומש המשכורת החודשית ויתן אותה לצדקה? 
ברוב המקרים התשובה היא לא. הוא לא יכול לפעול דבר שהוא מנותק ממנו. 
יתכן שיתן את הכסף, אולם לאחר מכן הוא לא ירדם בלילה, כי הוא לא שייך 

לדרגה זו.

הוא  אך  בהדרגה,  להרבות  טבעו,  יותר מאשר  מעט  לתת  להתרגל  יכול  הוא 
מוכרח לבנות את עבודת השכל לפי התפיסה החושית של הלב.

עתה נתבונן: כשבאים לבחון את המעשים האם טוב לעשותם או לא, האם הם 
מקרבים אותי לבורא עולם או לא - זו דעה או תפיסת הלב? 

ההבנה שיש לתת לפלוני כסף רק אם הוא עושה איתו מה שצריך - זו לא 
ומעשה  עולם  לבורא  פלוני מקרב  הידיעה שמעשה  זהו חוש. אבל  דעה,  רק 
אלמוני מרחק - אצל רוב בני האדם זו דעה בלבד, לא חוש, ואי אפשר כל היום 

להשתמש עם דבר שאינו חושי. 

אדם הבוחן כל מעשה ומעשה האם הוא מקרב אותו לבורא עולם, אבל בלב, 
גם בעת עשיית המעשה הוא אינו חש את הקירבה, וגם כשח״ו חדל ממנו הוא 
לא חש את הריחוק - אדם כזה בעצם ביסס את מערכת עבודתו על דעה ללא 

תפיסה חושית, וזו שיטה בטוחה להתנתקות מהמציאות...
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לכן, בבחינת ״סוף מעשה במחשבה תחילה״, כתב הרמח״ל שעל האדם לעשות 
מעשים בכדי להתקרב לבורא עולם, ומה שמרחק אותו - לברוח ממנו כמו 
שם   - בפועל  העבודה  התחלת  שהיא  הזהירות  לחלקי  בהגיעו  אבל  מהאש, 
הוא משתמש במטבע לשון שונה, כי בעבודה המעשית איננו יכולים לבדוק כל 
מעשה האם הוא מקרב או מרחק, כי איננו אוחזים שם. עלינו לבדוק זאת לפי 

התפיסה החושית שבה אנו נמצאים.

את המעשים הללו עליו לשקול במאזני המשקל הזה. מהו? המשקל משתנה 
מאדם לאדם. אין משקל אחיד שכולם שוקלים את מעשיהם על ידו.

כמו שרואים במשל הגשמי, המשקל המיועד לשקילת פירות וירקות - איננו 
שונה  מסוג  במשקל  נשקלות  משאיות  אדם.  בני  בו  ששוקלים  משקל  אותו 
לחלוטין, ושקילת זהב ויהלומים נעשית במשקל מיוחד לחומרים מעין אלו 

שערכם רב ומשקלם נמדד ביחידות של קראט וכו׳. 

כך גם משקל זה שמטרתו לבדוק מהו רע ומהו טוב, משתנה מאדם לאדם. לכל 
אחד ישנה משקולת אחרת למדוד דברים, האם הם טובים עבורו או לאו.

ניתן דוגמא בעסקים. מציעים לשני בני אדם עבודה ששכרה חמישים שקלים 
לשעה. האם זו הצעה טובה או לא? תלוי למי; לאדם העוסק בניקוי רחובות, 
חמישים שקלים לשעה הוא סכום מכובד. אבל לפרופסור מומחה או לעורך 
דין מצליח - חמישים שקלים לשעה זה מעט ביחס למה שהם רגילים להרויח 

בשעה.

אם כן, הגדרת דבר כטוב או רע אינה דבר החלטי. אותו דבר שלפלוני הוא 
טוב - לאלמוני הוא רע. אדם שחולה באיזו שהיא מחלה וצריך לקבל תרופה, 
התרופה טובה לו. אם יקח אותה אדם בריא - היא תזיק לו, ואף עלולה לגרום 

למותו. 

גם  ולכן  היא משתנה,  רע.  או  טוב  דבר שהוא  על  כוללת  הגדרה  תיתכן  לא 
המשקל משתנה מאדם לאדם.
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עליו  מה  כעת  ורעים.  טובים  מעשים  בהם  וגילה  מעשיו,  את  בחן  אדם 
לעשות?

לראות מה יש בו מן הרע למען ידחה אותו. לא רק לראות, כמו קידוש לבנה... 
עליו לעשות מעשה בפועל לדחות את אותו רע.

שלהם  השכל  שכח  אנשים  ישנם  בו.  ולהתחזק  בו  להתמיד  הטוב  מן  ומה 
פועל, יש להם דעות מדעות שונות, והרבה פעמים הם גם צודקים. אבל מה 

למעשה? על זה אל תדבר איתם... 

נכון שאם אין דעה אי אפשר ליישם דברים, אבל הדעה היא כלי כדי ליישם; 
את הרע לדחות, ואת הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו.

 - בו״  ״ולהתחזק  לעשותו,  להמשיך   - בו״  ״להתמיד  לשון:  כפל  כאן  ישנו 
להתחזק פנימה באותו מעשה שכבר עושה.

כן  אחרי  בלימודו,  להתמיד  האדם  על  ראשית  התורה,  בלימוד  למשל  כמו 
עבודתו היא להעמיק באותו לימוד יותר ויותר.

ֵאיֶזה  ְּבִׂשְכלֹו  ְוַיְחֹקר  ִיְתּבֹוֵנן  ָאז  ָהַרע,  ִמן  ָּבֶהם  ִיְמָצא  ְוִאם 
ַּתְחּבּוָלה ַיֲעֶׂשה ָלסּור ִמן ָהַרע ַההּוא ְוִלָּטֵהר ִמֶּמּנּו.

עד עתה נתבאר בארוכה שעל האדם לבדוק את מעשיו: ראשית בכללות אם 
הם טובים או לא, מה הם חלקי הטוב שבהם ומה הם חלקי הרע שבהם, ואחרי 

כן מה טיבם ביחס אלי.

ב״ה הוא כבר בדק הכל, סידר מפה ברורה עד כמה שניתן, כעת עליו ליישם 
את הדברים הלכה למעשה, וזו כבר עבודה בפני עצמה. לא כל מי שמומחה 

לבדוק, מומחה גם ליישם.

ומוצלחות,  טובות  רבות,  מגירה  תוכניות  ישנן  שלאנשים  יודעים  כולנו  הרי 
אך אינם מיישמים אותן. בין שלב הלימוד לשלב העשיה - קיים מרחק גדול 

מאד.
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ישנם אנשים שתחום עיסוקם הוא לחקור דבר ולבדוק אותו, אבל אם ישאלו 
אותם מה לעשות - זאת אינם יודעים.

הבנו מהו הטוב, הבנו מהו הרע, כעת עלינו לדעת כיצד מתמודדים עם זה: 
וליטהר  ההוא  הרע  מן  לסור  יעשה  תחבולה  איזה  בשכלו  ויחקור  יתבונן 

ממנו.

איך באמת עושים זאת למעשה? איזו תחבולה יעשה אדם כדי לסור מן הרע 
ולהיטהר ממנו?

זו בעצם הפקחות הנצרכת לאדם בעבודתו. פקחות אחת בעבודה היא להבין 
הלכה  אותם  ליישם  איך  היא:  לאדם  שנצרכת  נוספת  ופקחות  הדברים,  את 

למעשה, להתחיל דבר ולגמור אותו.

תופעה ידועה מאד לכל מי שניסה להיכנס בשערי עבודת הבורא: כשהתחיל 
הפרעות,  מניעות,  היו  אך  ליישם,  באמת  רצה  הוא  טובה,  כוונה  לו  היתה 
וההתקדמות נעצרה. מה קורה עם בנין שהתחילו ולא סיימו אותו? אין טופס 

ארבע, אין חשמל, אין מים, אי אפשר להיכנס לדור בו.

יש כח מסויים בנפש שבאמצעותו ניתן להתחיל ולסיים. ישנם אנשים שטבעם 
בהרבה תחומים הוא להתחיל ולא לסיים. יש בידם כל מיני מחברות שהתחילו 

לכתוב בהן רשימות על כל מיני מסכתות, ולא סיימו. 

אדם מצא שעתיים פנויות, והחליט לנצלן לעזור לאשתו ולתקן משהו בבית. 
הוא מתחיל במרץ, אך היא כבר יודעת שהעבודה לא תגיע לסיומה. ולא שאין 
לו כוונה טובה. כוונתו באמת טובה, אך זהו טבע אצל בני אדם שהם מתחילים 
ולא גומרים. לקראת סיום העבודה כבר אין כח. הרבה פעמים אלו התיקונים 

הקטנים, החלק שפחות נעים לעשותו, ואדם מתרגל לא לגמור.

כן, צריך לקנות את אותו כח עמוק בנפש, שאדם מתחיל דבר  ראשית, אם 
וגומר אותו.

התחבולות שבדרך כלל אדם משתמש בהן בעבודת ה׳, הן תחבולות של התחלה, 
אך האם ניתן ע״י תחבולות אלו גם לגמור דברים? ברוב המקרים לא. מדוע? 

כי הן בנויות בעיקר על התלהבות.
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מגיע ערב ראש השנה, או איזו שהיא שעת רצון אחרת, ואדם מקבל על עצמו 
כל מיני קבלות נפלאות בעבודת ה׳. או שהן אותן קבלות משנה שעברה שכבר 
אז לא עמד בהן, או שאלו עצות חדשות מקרוב באו, אבל במציאות אלו לא 

קבלות שניתן לגמור איתן, והדברים יתבהרו יותר על פי משל מהחיים:

בחודש אחד הוצרך אדם באופן חד פעמי להוציא הוצאה כספית מעבר ליכולתו 
הכלכלית. נו, חודש אחד הוא עוד איך שהוא עבר, החריגה בחשבון לא היתה 
בחודש  וגם  הבא  בחודש  אלו  מעין  בחריגות  ימשיך  אם  אבל  קיצונית.  כה 

שלאחריו - באיזה שהוא שלב חשבון הבנק שלו יחסם. 

תחבולות  הן  עצמנו,  על  אנו  שלוקחים  והתחבולות  העצות  נתבונן:  עתה 
המתאימות למהלך החיים הטבעי שלנו, או שהן איזו שהיא יציאה מהשגרה, 
למעלה מכוחותינו? ברוב הפעמים אלו עצות שלמעלה מכוחותינו. ומדוע בכל 
אופן החלטנו ליישמן? כי אכן זו שאיפתנו הכנה, ובאמת ביום הראשון, בשבוע 
התחבולה  סוף  סוף  אבל  הצלחנו,   - הראשון  בחודש  גם  ולפעמים  הראשון, 
אינה תחבולה שאפשר להמשיך  זו  וכיון שכך - מראש  כוחותינו,  לפי  אינה 

איתה.

רק תחבולה שהיא לפי הכוחות התמידיים של האדם - איתה אפשר לסיים. 
תשובה  ימי  לעשרת  מתאימה  התמידיים,  מהכוחות  למעלה  שהיא  תחבולה 
חוזר  תשרי  בי״א  אך  ממדרגתו,  למעלה  לנהוג  צריך  שבהם  בשו״ע  שנפסק 

האדם חזרה למצבו הקודם, עד כ״ט באלול שנה הבאה.

לפי  לגמור דבר, על האדם לבדוק האם באמת התחבולה היא  בכדי להצליח 
כוחותיו. יסוד זה אמור לא רק ברוחניות, אלא גם בגשמיות בחיי היום יום.

כשאדם מגיע לבנק ומבקש משכנתא, בודקים את גובה הכנסותיו. מבקשים 
ממנו להביא שלושה תלושי משכורת אחרונים, וכן שלושה דפי חשבון, לראות 

האם באמת יוכל לעמוד בתשלומים.

היו אנשים שלקחו משכנתאות, ובסופו של דבר הבנק לקח להם גם את הדירה. 
מדוע? כי הם לקחו על עצמם התחייבויות למעלה מיכולתם הכלכלית.

למעלה  שהן  קבלות  עצמו  על  מקבל  אדם  רבות  פעמים  ברוחניות,  במקביל 
מכוחותיו, ולכן הוא לא עומד בהן. 
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עתה נתבונן: במשל הגשמי, אדם קנה דירה, לקח משכנתא מהבנק ולא מצליח 
לעמוד בתשלומיה. מה היה עדיף, שלא יקנה מראש, או שיקנה והבית ילקח 
ע״י הבנק? ודאי האפשרות הראשונה עדיפה, כי רק הריביות שהוא משלם - 
כבר עולות על הקרן. הוא קיבל הלוואה על שבעים אחוז מהדירה, ובסוף לקחו 
לו את הדירה כולה, כלומר הוא בעצם שילם את ההלוואה בתוספת שלושים 

אחוז ריבית! אלו מעשים שבכל יום!

דירת  לקנות  במקום  אותו.  לגמור  יכול  שאינך  לענין  תיכנס  אל  הוא:  הכלל 
דירת  שתקנה  עדיף  עליה,  התשלום  את  לסיים  תוכל  שלא  חדרים  ארבעה 

שלושה חדרים, שאז תוכל לעמוד בתשלומים עד הסוף.

כך גם ברוחניות, כשמחפשים עצות ותחבולות, צריך לבדוק האם באמת יוכלו 
לעמוד בהן בכל המצבים העתידיים.

לו  ברור  צריך שיהיה  על עצמו קבלה,  בערב ראש השנה אדם מקבל  כאשר 
שיוכל לעמוד בה במשך כל השנה הבאה עליו לטובה. עליו לבדוק האם גם 
נאמנה  ידע   - לא  אם  קבלה?  באותה  יעמוד  ועצלות  עצבות  חולשה,  בזמני 
מראש שאין זה אלא רגש חולף של התלהבות, אך לטווח הארוך לא יצליח 

לעמוד בקבלתו.

עליו לקבל על עצמו אך ורק עצות ותחבולות שהן לפי ערכו, לפי תפיסתו, ואז 
בס״ד יצליח להתמיד בעבודתו.

ְוָדָבר ֶזה הֹוִדיעּונּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּבָאְמָרם )עירובין 
ִּנְבָרא, ְוַעְכָׁשיו  יג ע״ב(: ׳נֹוח לֹו ָלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא יֹוֵתר ִמּׁשֶ

ֶׁשִּנְבָרא - ְיַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו, ְוִאָּכא ְדָאְמֵרי, ְיַמְׁשֵמׁש 
ְּבַמֲעָׂשיו׳. 

ראשית עלינו להבין את דברי חז״ל ״נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא״. 
הרי כיום הוא כבר נברא, ומאי נפקא מינה לנו מה היה נח לו ״אילו״. אם יש 
נפק״מ לעכשיו - תינח, אבל אם לא - איזו משמעות יש לנו בידיעה אם נח 

לאדם כך או כך?
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יתירה מכך, אם נח לו לאדם שלא נברא משנברא, מדוע הקב״ה ברא אותו? וכי 
הקב״ה עושה דבר שאינו נח?

זך וטהור  ידועים דברי האריז״ל, שבגלגול ראשון כשאדם עדיין  ואמנם כבר 
נברא  שלא  לאדם  לו  ״נח  נאמר  עליו   - שני  בגלגול  ורק  שנברא,  לו  נח   -
משנברא״. כלומר, נח לו שלא היה נברא בגלגול השני, והיה מתקן את הכל 

כבר בגלגולו הראשון.

משנברא״,  נברא  שלא  לאדם  לו  ש״נח  חז״ל  דברי  כוונת  עומק,  ביתר  אבל 
שתמיד יש באדם נקודה שעליו להופכה ל״לא נברא״. נברא הוא מה שקיים, לא 
נברא הוא מה שלא קיים. את חלק הטוב שבאדם עליו להשאירו ולקיימו, ואת 

חלק הרע שבקרבו - עליו לבטלו, לכלותו ולהחזירו למצב של ״לא נברא״.

אם כן, ״נח לו לאדם שלא נברא משנברא״ אין הכוונה רק שעדיף היה אילו לא 
היה נברא כלל. גם זה אמת, אבל בעומק, נח לאדם שלא נברא - כלומר, גם 
עתה עליו לעשות חלק ממה שנברא ללא נברא. היה נח מלכתחילה שאותו כח 

שהוא תולדת החטא לא יברא, ועכשיו שנברא - עליו להחזירו ללא נברא.

ימשמש  דאמרי  ואיכא  במעשיו,  ״יפשפש  כח?  אותו  עם  לעשות  עליו  ומה 
במעשיו״, וכעת יבאר רבינו הרמח״ל עניינן של שתי עבודות אלו.

ֵני ַהְּלׁשֹונֹות ֵהם ְׁשֵּתי ַאְזָהרֹות טֹובֹות ּומֹוִעילֹות  ְוִתְרֶאה ֶׁשּׁשְ
ְּכַלל  ַעל  ַלְחֹקר  הּוא  ְּבַמֲעִׂשים  ַהִּפְׁשּפּוׁש  ִהֵּנה  ִּכי  ְמאֹד, 
ֹלא  ֲאֶׁשר  ַמֲעִׂשים  ָּבֶהם  ֲהִנְמָצא  ּבֹו,  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ַהַּמֲעִׂשים 
ָכל  ִּכי  ְוֻחָּקיו,  ה׳  ִמְצוֹות  ִּפי  ַעל  הֹוְלִכים  ֵאיָנם  ֲאֶׁשר  ֵיָעׂשּו, 
הּוא  ַהִּמְׁשמּוׁש  ַאְך  ָהעֹוָלם,  ִמן  ְיַבֲעֵרם  ֵמֵאֶּלה  ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר 
ְוִלְראֹות  ַלְחֹקר  ַעְצָמם,  ַהּטֹוִבים  ַּבַּמֲעִׂשים  ֲאִפּלּו  ַהֲחִקיָרה 
ַרע  ֵחֶלק  ֵאיֶזה  ְּפִנָּיה ֲאֶׁשר ֹלא טֹוָבה, אֹו  ֵאיֶזה  ְּבִעְנָיָנם  ֲהֵיׁש 
ֶׁשִּיְצָטֵרְך ְלָהִסירֹו ּוְלַבֲערֹו, ַוֲהֵרי ֶזה ַּכְמַמְׁשֵמׁש ְּבֶבֶגד - ִלְבֹחן 
ֲהטֹוב ְוָחָזק הּוא, אֹו ַחָּלׁש ּוָבלּוי, ֵּכן ְיַמְׁשֵמׁש ְּבַמֲעָׂשיו - ִלְבֹחן 

ֵאר ַזְך ְוָנִקי. ְּתכּוָנָתם ְּבַתְכִלית ַהַהְבָחָנה ַעד ֶׁשִּיּׁשָ
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עבודת הפשפוש עניינה לראות אלו מעשים יש לאדם, ואז לראות אלו מבין 
המעשים ראוי שיהיו ואלו ראוי שלא יהיו. זהו סוג אחד של עבודה.

סוג שני של עבודה, הוא עבודת המשמוש: בתוך אותם מעשים שראוי שיעשו, 
שלא  לשנותו  ראוי  חלק  ואיזה  שֵיעשה  ראוי  אכן  מהם  חלק  איזה  לבדוק 

ֵיעשה.

לדוגמא: ארבע מדרגות בנותני צדקה, עד המעלה העליונה שנותנה ואינו יודע 
נותן  יהודי עד היום היה  יודע ממי מקבלה. והנה,  נותנה, מקבלה ואינו  למי 
צדקה, אבל באופן שהנותן ידע מי המקבל והמקבל ידע מי הנותן. האם עליו 
צריך להפסיק לתת צדקה? כמובן שלא, אלא שעליו למשמש במעשיו ולהחליט 
להמשיך את אותה נתינה, אך ְיַׁשֶנה את צורתה ויתן באופן שלא ידע למי נותן 

והמקבל לא ידע ממי הוא מקבל.

משא״כ דברים שהם ח״ו עבירות - שם העבודה היא לפשפש במעשיו, למוצאם, 
ואז לבטלם מן העולם, להחזירם להעדר.

את  בשלמא  קיים?  דבר  לבטל  הכח  את  בידינו  יש  איך  קשה,  לכאורה  והנה 
בידינו  כח  יש  כיצד  הרע,  כח  שורשי  את  אולם  לעשותו,  לא  אפשר  החטא 

לבטלם, הרי חיים אנו בתוך המציאות הקיימת? 

משל לאדם הדר בבית, ולידו שכן. האם יוכל להעביר חפצים ממנו אל בית 
השכן, שישמש עבורו כמחסן?... ודאי שלא. רשות שאינה שלי - אינני יכול 
להכניס בה דברים. אם כן, כיון שנמצאים אנו בתוך מערכת קיימת, כיצד נוכל 

ליצור מצב של דבר שאינו קיים? 

בהכרח שיש לנו נגיעה באותו עולם שאינו קיים, וזהו עומק דברי חז״ל ״נח לו 
לאדם שלא נברא משנברא״. הקב״ה השאיר לנו את אותו כח של בחינת ״שלא 

נברא״, ועם כח זה ממשיכים אנו להשתמש.

שנברא! אותו עלינו להחזיר למצב שהוא לא נברא, לא  כלפי מה? כלפי מה 
ולכן  זה עדיין מאיר בקרבו,  נברא״, כח  קיים. המהלך הוא ״נח לאדם שלא 

בכוחו לחבר כל דבר ללא נברא שבו.

אבל ״זה לעומת זה עשה האלוקים״ וכמו כל דבר בבריאה, גם בכח זה מחד 
אנו יכולים להשתמש בו לטוב ולבטל את הרע, ומאידך ניתן לקחת את הטוב 

הקיים ולהפוך אותו ללא קיים. 
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אם אדם מנסה לקחת את כח ביטול המציאות שנועד לבטל את הרע, וח״ו 
משתמש בו בקדושה - או שהוא מבטל מצוות ומעשים טובים, או שח״ו הוא 
עלול לרצוח אנשים, כמו קין שרצח את הבל וביטל בכך את מציאותו הטובה, 
עד שח״ו בעומק הוא מגיע לכפירה בבורא עולם. הוא משתמש בכח זה כלפי 
מעלה ומנסה לבטל על ידו ח״ו את מציאות הבורא, כפי שאמר פרעה: ״לא 

ידעתי את ה׳״ )שמות ה, ב(.

זהו עומק מידת הזהירות, בה אנו עוסקים. 

זריזות עניינה מה לעשות, והזהירות - מה לא לעשות. ושורש מצוות הלא 
תעשה הוא: ״נח לאדם שלא נברא״, הכח לבטל את מציאות הרע.

ובתוך זה, כאמור, ישנן שתי בחינות: פשפוש ומשמוש. פשפוש הכוונה שאדם 
מבטל לגמרי את אותם דברים. אדם שהיה רח״ל מחלל שבת, מפסיק לגמרי 
לעשות זאת. אבל אדם למשל שהיה מכבד את השבת, ממשמש בכיבוד השבת 
שלו ורואה שעדיין אינו נעשה כראוי ומתקן אותו, משמיט את החלק שאיננו 

מכובד כראוי.

אם כן, עבודת הפשפוש היא לבטל דבר מעיקרו, לגמרי. מצאתי מעשה שאינו 
ראוי, עלי לבטלו מן העולם. ועבודת המשמוש - היא לבטל את הדבר חלקית. 

חלק לבטל וחלק לקיים.

 - עצמו  את  מבטל  שאדם  עניינה  ענווה  הענווה.  מידת  היא  לכך  מקבילה 
חלקית או אף לגמרי. משה רבינו ביטל את עצמו לגמרי ]בערכין[, כמו שנאמר: 

״והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה״ )במדבר יב, ג(.

איך הוא הגיע לזה, מכח מה? 

ידועים דברי חז״ל )ברכות לג ע״ב(: ״׳ועתה ישראל מה ה׳ אלקיך שואל מעמך כי 
אם ליראה׳, אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא - ִאין, לגבי משה מילתא 
זוטרתא היא, דאמר רבי חנינא: משל, לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו 

- דומה עליו ככלי קטן, קטן ואין לו - דומה עליו ככלי גדול״. 
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על משה רבינו נאמר שהיראה אצלו היתה ״מילתא זוטרתא״, וכמו כן הוא היה 
״עניו מכל האדם אשר על פני האדמה״. האם קיים קשר בין שני הדברים?

הם הם הדברים שדיברנו. מידת הזהירות, שהיא בעצם מידת היראה השלימה, 
היא הכח לבטל את הכל - גם ביטול חלקי שזו בחינת המשמוש, וגם ביטול 
מוחלט שזו בחינת הפשפוש. אדם שקנה לעצמו יראה לבטל את הכל, בכוחו 
לבטל גם את עצמו לגמרי ואז הוא נעשה עניו. משה רבינו שאצלו היראה היתה 

מילתא זוטרתא - ממילא גם היה העניו מכל האדם אשר על פני האדמה.

אם כן, הכח לבטל הוא מחד לבטל את העבירות, ומאידך להגיע לביטול עצמי 
ביראה  עוסקים  אנו  כאן  השתא.  עסקינן  בזה  לא  אבל  הענווה.  מידת  שזו 

שעניינה הכח לבטל.

נעמיק אם כן, ונראה לאורך כל הספר בעז״ה שישנם שני כוחות: כח לבנות 
וכח לבטל. הכח לבנות נועד לבנות את הקדושה, והכח לבטל נועד לבטל את 

הרע, ולאחר מכן להגיע לביטול ה׳אני׳ שזו מידת הענווה.

כאשר אדם מפשפש במעשיו ומוצא בהם מעשים שעליו לבטלם, איך נעשה 
אותו ביטול?

כמו שנתבאר לעיל, הצורה היא: יתבונן ויחקור בשכלו איזו תחבולה יעשה 
לסור מן הרע ההוא ולהיטהר ממנו. ישנן תחבולות איך לבטל את אותו כח 

של רע. 

אך עדיין לא די בכך, צריך שיהיה לו כח המכלה את הרע, וכדי להבין זאת 
נתבונן ראשית במשל גשמי: 

לאדם יש בשדהו קוצים, והוא רוצה לכלותם. הוא מצא תחבולה: להצית אש 
ולשורפם, אך חסר לו הכלי הנדרש כדי לבצע את אותה תחבולה למעשה - אין 

לו גפרור שעמו יצית את האש. באופן כזה לא יוכל לכלות את הקוצים. 

ודאי שיחד עם הכלי, עם הגפרור, נצרך הוא גם לעצות ותחבולות איך בדיוק 
לבצע זאת למעשה, כי אם לא - הוא עלול לשרוף את ביתו יחד עם הקוצים. 
לו  יועילו  לא  והתחבולות  העצות  כל   - גפרור  לו  אין  אם  סוף,  סוף  אבל 

מאומה.
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ותחבולות.  עצות  לקנות  האדם  על  הרע,  חלק  את  מעצמו  לעקור  כדי  נכון, 
אלו הם הדרכים שעל ידם הוא מכלה. אך יכול אדם לשבת ולתכנן תחבולות 
שכליות, וכשיגיע למעשה לא יצליח. הוא מוכרח שיהיה לו את הכח המכלה. 

מהו אותו כח?

ארבעה יסודות ישנם בבריאה: אש, רוח, מים ועפר. ודאי שגם המים יכולים 
לכלות, כמו המים אשר שחקו את האבנים, וגם הרוח בכוחה לשבר, אבל עיקר 

הכח המכלה בבריאה הוא כח האש.

אם יש לאדם את כח האש בלבו, בבחינת ״אש תמיד תוקד על המזבח לא 
תכבה״, האש בוערת בלבו - מכח האש הזו הוא יכול לכלות. האש בטבעה 
עליו  לעלות,  אדם  רוצה  כאשר  לכן,  למעלה.  אותו  ומעלה  הדבר  את  מכלה 

לכלות את הרע ומכח כך הוא עולה.

מאיזה יסוד מבין ארבעת היסודות האדם מפחד בעיקר? מהאש. מעפר בדרך 
כלל אדם אינו מפחד. מים, אם אינם באים בתנופה וכדו׳, בדרך כלל אינם דבר 
מפחיד. רוח - אם זו רוח מצויה, לא חזקה מדי, גם היא איננה מפחידה. אבל 
מפני האש - תמיד מפחדים. אדם לעולם לא יגע באש. הוא יגע בעפר, יגע 
במים, וגם ירים ידו מול הרוח - ולא יקרה לו דבר, אבל באש הוא לא יעיז 

לגעת, כי כל נגיעה קלה תכאיב לו, תצרוב את בשרו.

שבתוך  הרעים  החלקים  את  או  הרעים,  המעשים  את  לבטל  בכדי  כן,  אם 
המעשה הטוב, על האדם להשתמש בכח האש הטמון בו.

ַעל  ּוְמַפֵּקַח  ֻּכָּלם  ַמֲעָׂשיו  ַעל  ְמַעֵּין  ָהָאָדם  ִיְהֶיה  ַהָּדָבר,  ְּכַלל 
ָּכל ְּדָרָכיו ֶׁשֹּלא ְלַהִּניַח ְלַעְצמֹו ֶהְרֵּגל ַרע ּוִמיָדה ָרָעה, ָּכל ֶׁשֵּכן 

ֲעֵבָרה ָוֶפַׁשע. 

שני חלקים הם באדם: מעשיו בפועל, ומידותיו. ״עבירה ופשע״ הוא החלק 
המעשי, החיצוני, ו״הרגל רע ומידה רעה״ זו כבר נקודה יותר פנימית.

הרגל רע הוא בעצם נקודה ממוצעת. הוא לא דבר רע בעצמותו, אלא רק הרגל. 
הוא אינו נובע ממידות הנפש, שהם עצמיות הנפש, אך הוא עדיין שייך לגוף. 

יותר פנימה - אלו המדות הרעות.
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ְוִהְנִני רֹוֶאה ֹצֶרְך ָלָאָדם, ֶׁשִּיְהֶיה ְמַדְקֵּדק ְוׁשֹוֵקל ְּדָרָכיו ְּדַבר 
יֹום ְּביֹומֹו, ַּכּסֹוֲחִרים ַהְּגדֹוִלים ֲאֶׁשר ְיַפְּלסּו ָּתִמיד ָּכל ִעְסֵקיֶהם 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָלֶזה,  ְוָׁשעֹות  ִעִּתים  ְוִיְקַּבע  ִיְתַקְלְקלּו,  ְלַמַען ֹלא 

ִמְׁשָקלֹו ֲעַראי ֶאָּלא ִּבְקִביעּות ָּגדֹול, ִּכי ַרב ַהּתֹוָלָדה הּוא. 

כאן מעמיד הרמח״ל את יסודו הגדול, עליו בנויה כל העבודה כולה. 

לפני הכל על האדם לברר לעצמו את מעשיו, לדעת מה הוא עושה, לבדוק את 
המציאות. כמו שבכל חנות בסוף היום ׳סוגרים קופה׳ ובתום תקופה מסויימת 
עורכים ספירת מלאי - כך האדם חייב להיות מודע למעשים שהוא עושה. 
אם לא יברר את עצמו - לא יוכל להגיע לידי היראה, שכן תולדת היראה היא 
הזהירות, וכן תכלית הזהירות היא היראה, ועניינה של הזהירות הוא עד כמה 

מודע האדם למעשיו, מה יש לו ומה אין לו.

אדם שאינו יודע שיש בביתו אוצרות זהב וכסף, אינו נוקט באמצעי זהירות, 
כגון: פלדלת, אזעקה וכו׳. אם הוא יודע שהאוצר נמצא בקומה למעלה - את 
אותו חדר הוא ממגן יותר. אם הוא יודע שהאוצר נמצא למטה - הוא ממגן 

שם יותר וכו׳. כדי להגן על הדבר, הוא חייב לדעת על קיומו.

יעשה  בחיים  אחת  שפעם  מספיק  לא  לו,  יש  באמת  מה  ידע  שאדם  בכדי 
חשבון.

משל למה הדבר דומה, אדם קנה מפעל, ובעת הקניה ערך ספירת מלאי, ומהיום 
עד סוף ימיו לא יספור מה יש ומה אין במפעל. ספירה זו תועיל לו לשבועות 
הראשונים ואולי גם לחודשים הראשונים, אבל מכאן ואילך אין לו שום מושג 

מה נעשה במפעלו.

האדם הוא מציאות משתנה, ממילא עליו לבדוק כל פעם מחדש מה מצבו, 
ולשם כך הוא נצרך להקדיש זמן מיוחד. 

הזמן המוקדש לספירת מלאי החנות הוא חלק משעות העבודה, כי הידיעה 
מה שיש - היא חלק בלתי נפרד מחלקי העבודה, כך - יש צורך לאדם שיהיה 
מדקדק ושוקל דרכיו. מתי? דבר יום ביומו, סוגרים קופה בסוף היום! לדעת 

מה נכנס ומה יצא, לדעת איך עבר היום.
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כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו. משל 
למה הדבר דומה, לאדם יש עשרה עסקים, על תשעה מהם הוא משגיח ועל 
אחד לא. העסק שאינו משגיח עליו, אין סיבה שיצליח מחמת השגחתו על 
מן  יוצא  ללא  עסקיו,  כל  את  תמיד  לפלס  עליו  האחרים.  העסקים  תשעת 

הכלל!

אמנם, לב יודע מרת נפשו שכמה פעמים הוא החליט לקבוע זמן, ובמציאות 
זה לא קורה!

חמש  להקדיש  מחליט  אדם  אם  לזה.  ושעות  עתים  לקבוע  עליו  כך  לשם 
דקות לבדיקת מעשיו - אין סיכוי שיצליח. אם הוא קובע זמן מרובה, ״עתים 
ושעות״ - סיכוייו להצליח גבוהים הרבה יותר. שכן, בדיקת המעשים באמת 

אורכת זמן ממושך! 

כן,  אם  מדוע,  שעות.  לוקחת  אינה  בחנות  מאזן  סגירת  הן  מדוע?  ולכאורה 
בדיקת המעשים שנעשו במשך היום אמורה להימשך ״עתים ושעות״?

פנימה  להיכנס  יש  אלא  עשה,  הוא  מה  לבדוק  רק  אינה  העבודה  בעצם  כי 
זו לתוך המעשים אורכת זמן רב. אם נבוא לבדוק  לעומק המעשים, וכניסה 
את המעשים בצורה חיצונית יבשה מה האדם עשה ומה לא עשה - באמת 
אפשר לעשות זאת די מהר. אבל אם רוצים להתחקות יותר פנימה על שורשי 
פנימיים  מהלכים  ובניית  בהם  בהתבוננות  והן  הדברים  בלימוד  הן  הדברים, 

בתוכם - זה כבר לוקח עתים ושעות.

שלא יהיה משקלו עראי אלא בקביעות גדול. אם אדם קובע זמן מועט - 
הרי שבנפשו יש לחשבון זה מעמד של עראי. 

כל אחד נותן משקל אחר לדברים מסויימים. לדוגמא, שואלים אדם: אפשר 
לקפוץ אליך? והוא עונה: ״תבוא עוד כמה דקות, בינתיים ׳אחטוף׳ מנחה...״. 

אצלו התפילה היא דבר עראי ש׳חוטפים׳ אותו.

אנשים אוכלים ארוחת בוקר, האם כולם נותנים למעשה זה את אותו משקל? 
לאוטובוס כשהוא באמצע  עולה  אותו  רואים  זמן,  אין  לאחד  מסתבר שלא. 
הארוחה. הוא כבר נטל את ידיו בביתו על תנאי שימשיך באוטובוס, ולמים 
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אחרונים הוא משתמש ברוק או כל מיני שיטות אחרות. זה עראי אצלו, הוא 
הבוקר,  לארוחת  מכובד  משקל  הנותן  אחר  אדם  זאת,  לעומת  ישנו,  ממהר. 

שהרי הפליגו חז״ל בחשיבותה של פת שחרית. 

לדבר, ראשית, הסיכוי שיאבד אותו הוא קטן  יותר משקל  נותן  ככל שאדם 
יותר, ושנית, התועלת שיפיק ממנו תהיה הרבה יותר גדולה.

יש כאן שאלה מאד בסיסית בנפש האדם: כמה משקל הוא נותן לחשבון חייו? 
לעשיה כולם נותנים חשיבות. כל אחד יודע שאם לא יקיים מצוות - לא יוכל 
להתקיים. אם לא יעזור בבית - לא יוכל להתקיים. כל אחד מבין זאת. אבל 
כמה חשיבות נותן האדם למחשבה על החיים וההעמקה בהם? כמה זמן הוא 

מוכן להקדיש למטרה זו?

הבין שצריך חשבון  כבר  יש לחשוב? השני  בכלל  על מה  ויתמה:  יבוא אחד 
הנפש, אבל הוא טוען שחמש דקות מספיקות לו. הוא בודק ברפרוף פחות או 
יותר מה עשה, מקבל על עצמו קבלות למחר, וזהו, בזה נגמר אצלו החשבון. 

מה כבר יש לחשוב? לטחון שוב ושוב את אותם מעשים?!

העבודה הפנימית היא בעצם להתרגל לבנות כח חשיבה למשך זמן, להפנים 
שקיים מושג לחשוב ״עתים ושעות״! 

דקות  שתי  יחשוב  הוא  תשובה.  עליה  למצוא  רוצה  והוא  שאלה,  יש  לאדם 
ויאמר: חשבתי וחשבתי ולא מצאתי. אם כך היה עובד העולם - אנשים לא 
היו מגיעים לשום המצאה. אנשים מנסים כאן, מנסים שם, עד שמגיעים לאיזו 

שהיא תגלית.

הכח  האדם,  בני  רוב  אצל  מחשבתי.  וכח  מעשי  כח  עם  אותנו  ברא  הקב״ה 
אדם  יושיבו  אם  יותר.  חלש  המחשבה  וכח  מרכזי,  יותר  הרבה  הוא  המעשי 
בחדר סגור, ללא ספרים וללא טלפון, נייח ונייד, ממש לבד - הוא לא ידע מה 

לעשות עם עצמו! 

לכל אדם יש זמן לאכול, זמן לישון וכו׳. האם יש לו גם זמן לחשוב? על מה 
לחשוב - זו כבר שאלה שניה, אבל קודם כל שיהיה לאדם בכלל זמן לחשוב.

אם אדם רוצה להגיע לחשיבה פנימית, לא שייך להקדיש לכך שבריר שניה 
בלבד. מוכרח הוא לבנות לעצמו מהלך חיים של אדם חושב.
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כשמדברים על עשיה, ברור לנו שלא ניתן לעשות דבר בשניה אחת ולגמור. 
צריכים לעבוד. ואילו בענין המחשבה, מחשבות ארוכות כמעט ואינן קיימות 

אצל רבים.

ככל שאדם לומד יותר את התורה הקדושה, הוא מתחיל לחשוב יותר, אבל גם 
שם אין זה בהכרח שהוא בונה בעצמו כח מחשבה. לפעמים הוא קורא, מבין 

וממשיך הלאה. 

אם אדם לא בונה מהלך של מחשבה - גם כשיגיע לחשבון נפש, הוא יסיים 
אותו מהר מאד. אנשים יודעים זאת על עצמם: הם עושים חשבון נפש, כדברי 
מה  הרבה  חושבים  לא  מהר,  נעשה  הכל  אבל  דחושבנא,  מארי  על  הזוה״ק 
עושים, ומיד מקבלים על עצמם קבלות מעשיות. כמובן שקבלות אלו לא תמיד 

עומדות במבחן המציאות. 

אנשים אלו תמהים: לזה נצרך ״עתים ושעות״? על מה הרמח״ל דיבר? חבל 
״החכמים  כאן?  מדובר  מה  על  עושים.  חשבון  איזה  מסודר  ספר  כתב  שלא 
חושבים  הם  מה  על  החיים׳(,  עץ  ב׳דרך  הרמח״ל  )כלשון  תמיד״  וחושבים  הולכים 

תמיד?

התשובה היא: כל זמן שאדם לא התרגל לחשוב, הוא באמת לא מבין מה יש 
לחשוב, וניתן משל להבנת הענין:

אדם אוכל לחם. כמה זמן הוא משהה אותו בפיו? זמן מועט מאד. מי שמקפיד 
יותר על הבריאות, לועס יותר את הלחם ואז בולע, אך לא מעבר לכמה שניות. 
לעומת זאת, כשנותנים לילד סוכריה, האם גם אותה יבלע בחטף? לא ולא! 
אדרבה, הוא ילקק אותה לאט לאט, יהנה מטעמה המתוק והעֵרב שוב ושוב, 

עד שתיגמר.

כיצד מביטים אנו על המושג הנקרא מחשבה, האם כמו על לחם הנכנס בגרון 
לתוך הגוף, וכך המחשבה עוברת במח וכהרף עין ממשיכה הלאה, או שאנחנו 

כביכול ׳מוצצים׳ מחשבות, מנסים להפיק מהן את מירב ההנאה?

כל אחד מאיתנו, ברמה מסויימת, אוהב לדמיין דברים. עתה נתבונן: כשמדמיינים 
משהו, האם רצוננו להשהות את אותו דמיון במחשבה, או שמשתדלים לרוץ 
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הלאה, מהר ככל האפשר? תלוי: אם הדמיון מפחיד - נמהר לסיימו, אבל אם 
הדמיון מתוק לאדם, גורם לו אושר ושמחה - אדרבה, ישתדל להמשיך לצייר 

לעצמו את אותו דבר בכדי להתענג עליו.

כך הוא גם בענין המחשבה. אדם לוקח דבר מחשבתי וחושב עליו שוב ושוב, 
בודק אותו מזוית זו ומזוית אחרת. כך הוא מתרגל לבנות לעצמו עולם של 

מחשבה.

בעשותו זאת יגלה שהמחשבה הרבה יותר עמוקה. ״מאד עמקו מחשבותיך״ 
- הקב״ה ברא את העולם בחכמה, ״כולם בחכמה עשית״, ובחכמה הזו טמון 
עומק לפנים מעומק. איך מגיעים לאותו עומק? קוראים בספרים. ומי שכתב 

את אותו ספר, איך הגיע לאותו עומק? 

אנשים לומדים את דברי רבותינו הראשונים ומתמלאים התפעלות. כן, אבל 
מהיכן הראשונים הגיעו לאותה חכמה מופלאה?

כי הראשונים חשבו תמיד!! כמובן שלפני הכל היו להם מדרגות של קדושה, 
טהרה, יראה, ועמל במסירות נפש, אבל בנוסף לכל זה הם חשבו תמיד, וכאשר 
האדם מתעמק במחשבה וחושב בה עוד פעם ועוד פעם - הוא מגלה תפיסה 

חדשה שהיא העמקות הטמונה בדברים.

לרוב האנשים אין עמקות. ואין זה נובע מכך שכח זה אינו קיים אצלם במציאות, 
אלא כי אינם מתרגלים לחשוב יותר מפעם אחת על כל דבר. קראו רש״י, הבינו 

אותו - קדימה, עוברים לפסוק הבא. איך יכול להיות שיגיעו לעמקות?!

ההבדל בין עמקן ללא עמקן הוא, שהעמקן קורא את אותו דבר פעם נוספת, 
וחושב עליו שוב. בפעם השלישית הוא מגלה עוד עומק, בפעם הרביעית עוד 
מגיע  הוא  בו,  והעמקה  החומר  קריאת  של  פעם  עשרים  אחרי  וכו׳.  עומק 
למסור את השיעור, וכולם מתפעלים: איך אף אחד לא חשב על כיוון כזה! 

התשובה היא: כי אף אחד לא קרא את החומר והתבונן בו עשרים פעם!...

כמובן, לאחר שאדם מתרגל להעמיק בדברים, מוחו כבר עמוק, ומעתה הוא 
מעמיק יותר ויותר כמעט באופן אוטומטי.
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נבין את דברי הרמח״ל שעל האדם לשקול את מעשיו עתים ושעות.  עתה 
ולכאורה, מה כבר יש לשקול במשך עתים ושעות? הן כשבאים לקנות בחנות 
עגבניות, מניחים אותן על המשקל, שוקלים, ומיד רואים כמה משקלן. גם אם 
נניח אותן פעם נוספת על המשקל - יצא אותו משקל. מה יש לשקול כל כך 

הרבה את אותו דבר?

אכן, אם אין עומק - אין טעם לייחד לשקילת המעשים עתים ושעות, אבל אם 
מתבוננים על המעשים לעומקם - בהחלט אפשר לייחד לכך עתים ושעות, אך 

בכדי שיוכל אדם לגלות את אותו עומק, הוא מוכרח להתרגל לחשוב.

ועלינו  הקדושה,  התורה  בלימוד  להיות  צריכה  בעיקרה  לחשוב  ההתרגלות 
לדעת כי בתורה הקדושה ישנם שני מושגים נפרדים: להתרגל ללמוד, ולהתרגל 

לחשוב.

יצא  זצ״ל, אמר פעם משפט חריף: ״ממתמיד לא  ירוחם  ר׳  המשגיח ממיר, 
חושב.  אינו   - הספר  מתוך  ולומד  יושב  הזמן  שכל  אדם  כי  מדוע?  כלום״! 
הוא קורא, מבין וממשיך הלאה. קורא קטע נוסף, מבין ומתקדם לקטע הבא. 
זו איננה צורת הלימוד הנכונה. אדם קרא משהו והבין, יפה מאד. כעת עליו 

להתחיל לחשוב על מה שהבין.

יוכל להגיע  בונה לעצמו מוחין של קדושה, של חשיבה - לא  אם אדם לא 
לידי הזהירות. אין לו את מה לשקול, כי הוא רואה את המעשים רק על פני 

השטח.

משל למה הדבר דומה, בבית מסויים אירעה פריצה. שוטר מגיע למקום, לא 
רציני  היה  אם  סורגים...  להתקין  הבית  לבעל  מציע  רק  סביבו,  הרבה  מביט 
יותר, היה בודק מי הם אנשי הכנופיה העומדים מאחורי הפריצה, אלו כלים 
יש בידה, על מה מדובר בדיוק. איך בודקים זאת? בוחנים לעומק את צורת 
הפריצה כאן ובמקומות אחרים, ולאט לאט מתחילים להבין עם איזה כלים 

הם עובדים וכו׳. 

כך הוא בכל ענין, אדם בודק את הדברים לאט לאט, ומבין עוד עומק ועוד 
עומק.
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אבל  הקדושה,  בתורה  הידיעות  את  להרחיב  היא  אחד  מצד  החיים,  תכלית 
לבנות  ורוצה  קרקע  לו  שיש  אדם  ידיעות.  באותן  להעמיק  זאת  עם  יחד 
אותו  על  ומאידך  בית,  ועוד  בית  עוד  ולבנות  להתפרס  באפשרותו  בתים, 
שטח באפשרותו לבנות לגובה, ובימינו גם לעומק. שלש קומות תת קרקעיות 

שישמשו כחניון. מהחניון לבד הוא מרוויח סכום נכבד כל חודש. 

אפשר להתפרס ולבנות עוד בנין, גם זהו סוג של עבודה, אך אפשר גם להעמיק 
באותו מקום ממש! אנחנו רגילים בדרך כלל לכבוש עוד שטחים, והרבה פחות 

להעמיק בהרחבת אותו שטח שכבר כבשנו.

עבודה אחת היא ללמוד ולהרחיב את הידיעות, ועבודה נוספת היא להעמיק. 
מי שמעמיק בתורה הקדושה - יכול לחשוב ״עתים ושעות״ גם על עבודת 

הנפש שלו.

מונחת כאן שאלה שורשית מאד לחיים. 

נפשי,  עלייך  שלום  ב״ה,  היא:  והרגשתו  מקשיב,  תורה,  לשיעור  מגיע  אדם 
למדתי תורה במשך שעה שלימה.

גם  זמן  להקדיש  מנסה  הוא  האם  אבל  נפלא,  ואף  טוב  מעשה  שעשה  ודאי 
יכול  הוא  לאיכות של ההעמקה? האם הוא מנצל את החיים בעומק שאליו 

להגיע?

שאלה ראשונה היא, האם הוא מנצל את החיים מבחינה כמותית. אכן זו שאלה 
בסיסית מאד. אבל שאלה שניה, שהיא לא פחות בסיסית: האם הוא מעמיק?

ספר זה אינו נועד למי שאינו מעמיק. מי שאינו מעמיק, לא ימצא בספר שום 
חידושים, כמו שכתב הרמח״ל בהקדמתו.

סח לי פעם אדם, שגם הוא יכול לכתוב את כל השיחות שאמר המשגיח ר׳ 
חושב  הוא  מדוע  יכול.  שאינו  לי  שברור  האמת  זצ״ל...  לוינשטיין  יחזקאל 
שהוא יכול? כי הוא רואה רק את מה שכתוב שם על פני השטח, לכן הוא סבור 

שבכוחו לכתוב את אותם דברים.

שני אנשים קוראים את אותו ספר, אחד אומר: התגלו לי כאן אוצרות עמוקים 
כי  יתכן כדבר הזה?  לילד בחיידר... איך  בחיים, והשני אומר: הספר מתאים 
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המביט בשטחיות לא רואה כמעט כלום, אבל המביט בעמקות, רואה שטמונה 
כאן נקודה לגמרי שונה ממה שחשב עד כה.

עבודת הנפש היא העמקה. יש לנו רבדים בנפש, יותר עמוקים ויותר עמוקים. 
מי שאת התורה הקדושה לומד רק בשטחיות ולא מעמיק - גם כשיגיע לעבודת 
הנפש שלו, מיד יטען: ׳אני עובד לשמה...׳ אבל האם זו אכן עבודה לשמה? אם 
נבדוק, נגלה שרובו ככולו שלא לשמה. למה לו זה נראה לשמה? כי הוא רואה 

את הדברים במבט שטחי.

ככל שאדם לומד יותר את התורה הקדושה, ולומד להעמיק יותר - כך יוכל 
להעמיק גם בנפשו.

זהו ״תורה מביאה לידי זהירות״. 

אדם הלומד תורה באופן שטחי, התורה תביאהו רק לחיצוניות של הזהירות. 
הוא למד את ההלכה, ויקיים כמה שהוא יכול. אבל כיצד יוכל להגיע לעבודה 
שאדם  יתכן  לא  בשטחיות?!  ילמד  אם   - ושעות״  ״עתים  לה  יקבע  שאדם 

הלומד בשטחיות יגיע להעמקה!

מדוע רוב האנשים אינם מחוברים למוסר? חלקם הגדול משום שאינם בעלי 
תפיסה עמוקה, וכשהם לומדים ספר מוסר - הכל נראה להם ברור, פשוט, הם 
בעצם יודעים הכל... גם אלו המעמיקים בגמ׳, מעטים מהם מעמיקים בלימוד 

המוסר.

אבל האמת שמונח שם עומק, אותו רואה רק מי שמעמיק. מי שאינו מעמיק 
לא רואה שם כמעט כלום, ולכן אינו מוצא טעם בלימוד המוסר.

הוא יכול להגיע להנהגות טובות וישרות שראה בספרים. ב״ה הוציאו היום 
כבר חמשה כרכים של הנהגות טובות, וכל אחד יכול לבחור משם הנהגות על 
פי מדרגת לבו. אבל אם לא יקבע ״עתים ושעות״ לזה - לעולם לא יגיע לעומק 

הפנימי.

השאלה היא האם אדם באמת מנתב את חייו במהלך של העמקה וחשיבה. 
יגיע לעומק שבזהירות, מהעומק  כן, הרי שמההעמקה שלו בתורה הוא  אם 

שבזהירות הוא יגיע לעומק של הזריזות וכך ילך מחיל אל חיל.
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ַוֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה הֹורּונּו ְּבֵפרּוׁש ֹצֶרְך ַהֶחְׁשּבֹון ַהֶּזה, 
׳ַעל  ע״ב(  עח  בתרא  )בבא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ּׁשֶ ַמה  ְוהּוא 
ַהּמֹוְׁשִלים  ֹיאְמרּו  ֵּכן  ַעל   - ֶחְׁשּבֹון  ּבֹאּו  ַהֹּמְׁשִלים  ֹיאְמרּו  ֵּכן 
ְּכֶנֶגד  ְוַנְחׁשֹב ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶהְפֵסד ִמְצָוה  ְּבִיְצָרם ּבֹואּו 

ְׂשָכָרּה ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה ְּכֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה׳. 

במבט הפשוט, לכאורה דברי חז״ל אינם מובנים; מי נצרך לומר ״בואו חשבון״, 
אדם המושל ביצרו, או זה שאינו מושל ביצרו? הרי זה שמושל ביצרו לכאורה 

כבר לא צריך לעשות חשבון! 

אם כן, לכאורה מי שיכול לומר זאת הוא בעיקר אותו אדם הנמצא בתחילת 
הדרך בעבודת ה׳, אבל אדם הנמצא כבר בתוך העבודה - ברור לו מה כן ומה 

לא, ולשם מה עליו לחשב חשבונו של עולם?

על תמיהה זו עונה רבינו הרמח״ל:

ְוֹלא  אֹוָתּה  ָלֵתת  יּוְכלּו  ֹלא  ַהּזֹאת  ָהֲאִמִּתית  ָהֵעָצה  ִּכי  ְוֶזה 
ִיְצָרם  ַיד  ִמַּתַחת  ָיְצאּו  ֶׁשְּכָבר  אֹוָתם  ֶאָּלא  ֲאִמָּתּה  ִלְראֹות 
ּוָמְׁשלּו ּבֹו, ִּכי ִמי ֶׁשהּוא ֲעַדִין ָחבּוׁש ְּבַמֲאַסר ִיְצרֹו, ֵאין ֵעיָניו 
רֹואֹות ָהֱאֶמת ַהּזֹאת, ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהִּכיָרּה, ִּכי ַהֵּיֶצר ְמַסֵּמא ֶאת 
ֵעיָניו ַמָּמׁש, ְוִהֵּנה הּוא ְּכהֹוֵלְך ַּבֹחֶׁשְך ֶׁשֵּיׁש ְלָפָניו ִמְכׁשֹולֹות 

ְוֵאין ֵעיָניו רֹואֹות אֹוָתם.

כל האמור כאן הוא לכאורה מדרש פליאה. לכל אחד מאיתנו ודאי קשה להעיד 
על עצמו שיצא מתחת יד היצר, כדוד המלך ע״ה שהעיד על עצמו: ״ולבי חלל 

בקרבי״ )תהלים קט, כב(. אם כן, נמצאים אנו לפני עבודה זו. 

יכולים לראות את אותו חשבון? מדוע דוקא אלו שיצאו  האם באמת איננו 
ופשוט  ברור  זהו חשבון  לכאורה  זו, הרי  יכולים לתת עצה  יצרם  יד  מתחת 
שכל אחד מבין ויודע אותו: עושים מצוה - מקבלים גן עדן, עוברים עבירה - 
יורשים גיהנם. מהו אפוא אותו ״חשבון״ עליו דברו חז״ל, שאותו אין בכוחנו 

להשיג?
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מה הכוונה ״הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה״? 

כמובן שיש מושג של שכר חיצוני על מצוה, כעין השכר המוכר לנו כאן בעולם 
הזה: אדם עובד - משלמים לו שכרו, אך לא זהו שכר המצוה בעומק. 

כשמסתכלים על המצוות בתפיסה החיצונית, נראה שכאשר אדם עשה מצוה 
- יש לו מצוה ויקבל עליה שכר לעתיד לבא. עשה עבירה רח״ל - יש לו עבירה 

ויענש עליה בבוא היום.

ישנן  האיברים.  חורבן  הן  והעבירות  האיברים  בנין  הן  המצוות  בעומק,  אבל 
וכל מצוה שאדם עושה הוא בעצם  כנגד תרי״ג איברי האדם,  תרי״ג מצוות 

בונה את נפשו.

״שכר  בפיו  לומר  יכול  הוא  חיצוני,  באופן  הדברים  את  תופס  האדם  כאשר 
מצוה״, ״הפסד עבירה״, אך הדברים אינם מדברים אליו. והראיה: כולנו יכולים 
לעשות  מכן  ולאחר  עונש,  עבירה  ועל  שכר  מקבלים  מצוה  שעל  בפה  לומר 

מעשים הסותרים קביעה זו. 

מדוע?

אנו  מאמינים  באמת.  שהן  כפי  העבירה  ואת  המצוה  את  תופסים  איננו  כי 
שישנו שכר ועונש לעתיד לבא והכל אמת ואמונתנו אמונה, אך איננו במדרגה 
והעבירה ככריתת איבר מהנפש,  שהמצוה נתפסת אצלנו כחלק מבנין הנפש 
כמו שידוע מהספה״ק שאדם שעבר עבירה, חלק מצורת העונש הוא שכורתים 

לו את אותו איבר, מחברים אותו ושוב כורתים.

את  רק  רואים  אנו  העיניים  ולנגד  הגוף,  בתוך  נמצאת  שהנפש  היא  הבעיה 
האיברים הגופניים. 

אם אדם הגיע לרובד של תפיסת הנפש שבתוכו - הוא מרגיש בנפש את בנין 
האיברים על ידי המצוות ואת כריתתם ע״י העבירות. אם לא - הוא אכן מאמין 
שישנו שכר לעתיד לבא וישנו עונש לעת״ל, וזה אמת, אך הוא לא חי זאת, 

החשבון נמצא אצלו בשכל, לא בנפש.

משל למה הדבר דומה, אדם שנפלה דליקה בביתו ובאפשרותו להציל רק חלק 
מרכושו. הוא עורך לעצמו חשבון: האם עדיף להציל חפץ זה או חפץ אחר. זה 
לא חשבון שכלי בלבד, זה חשבון ממשי. הוא רואה לנגד עיניו את ביתו על 
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כל תכולתו עומד להישרף, ויודע במוחש שחלק יוכל להציל וחלק לא יצליח 
להציל. זהו עומק המושג הפסד כנגד ריוח - הפסד ממשי כנגד ריוח ממשי.

כיצד יכול אדם להגיע למצב שהמצוה והעבירה יהיו אצלו ממשיים, כעומדים 
לנגד עיניו?

אם המצוה נגלית אצל האדם כחלק מהויית הנפש שלו, וח״ו להיפך, העבירות 
מתגלות אצלו כניתוק - אז אפשר שבאמת הוא יחשב זאת. אם לא - הוא לא 

יכול לחשב זאת.

במח  לחשב  יכול  הוא  הנסיון  בשעת  אפילו  לנסיון,  נקלע  אדם שרח״ל  הרי 
את שכר המצוה כנגד הפסד העבירה, ואעפי״כ החשבון אינו עוצר אותו. כי 
כמו אדם שיש לו ַמְחֵשב בכיס - כך יש לו ַמְחֵשב במח, אך זהו חשבון תלוש 

מהמציאות. בעומק החשבון נכון, אך הוא מנותק ממנו.

לכן את האמירה ״בואו חשבון״ - אומרים רק אלו המושלים ביצרם. לומר 
דבר שפיו ולבו אינם שוים - כולנו יכולים, אבל אמירה אמיתית, לחשב ״הפסד 
מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה״, להרגיש את המצוה כחלק מבנין 
הנפש, מול העבירה שהיא חלק מכריתתה רח״ל - זאת יכול לומר רק אדם 
שהגיע לתפיסת נפש פנימית. זולת זה - אלו הן הגדרות שודאי כתובות בדברי 

רבותינו, וכל אחד יכול לאמרן בפיו, אך הוא אינו חי את מה שהוא אומר.

עתה נתבונן שוב בדברי הרמח״ל, ונראה עד כמה מאירים הם:

וזה כי העצה האמתית הזאת, ״עצה אמיתית״ - היינו עצה הבאה ממקום 
אמיתי בנפש, לא עצה אמיתית מילולית. 

לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתה -  אדם שלא נמצא שם, לא יוכל 
לראות את אמיתות העצה. שכן, ״לראות אמיתה״ הכוונה לתפוס בחוש, והוא 
הרי לא מרגיש שהמצוה היא חלק מנפשו והעבירה כורתת חלק מנפשו. זה 

שיש גן עדן ויש גיהנם כולם יודעים, אבל מי רואה זאת? כמעט אף אחד.

״לראות אמיתה״ אין הכוונה שהוא זוכה לראות את גן עדן וגיהנם בעיניו, אלא 
שהוא מרגיש בתוכו שהמצוה מחברת אותו ועבירה מנתקת אותו, והרי שהוא 

רואה בעין שכלו ונפשו את אמיתת הדבר.
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ומי הם אלו שיוכלו לראות את אמיתת המציאות?

אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. מי שעדיין נמצא בשליטת היצר 
הרע, בעצם הוא מרגיש את העולם החומרי ולא את התפיסה הרוחנית, וכיון 
שכך - לא יתכן שיחוש את המצוה כמצוה ואת העבירה כעבירה. הוא יכול 
אולי לומר את הדברים, להגדיר אותם, אבל לחוש את הדברים - הוא לא יכול 

אם אינו נמצא שם.

כי מי שהוא עדיין חבוש במאסר יצרו אין עיניו רואות האמת הזאת, ואינו 
יכול להכירה. כאן מונחת בעצם הגדרת פנימיות העבודה.

פנימיות העבודה אינה רק לקרוא ולהבין, אלא כמו שכותב רבינו החובה״ל, 
עבודתינו היא ״הכרת הנפש״, הכרה עמוקה בתוך האדם. 

כאשר לאדם יש בן או בת זוג והם אוהבים זה את זה - זו לא הגדרה וגם לא 
מחשבה, זו הכרה פנימית בתוך הנפש. העבודה הפנימית היא היכרות, תפיסת 

מציאות. 

כתפיסת  אצלם  נתפסים  אינם  הדברים  יצרם,  במאסר  חבושים  שעדיין  אלו 
ראיה מציאותית. הם יודעים זאת בשכלם, יכולים לומר זאת בפיהם, אך אינם 

יכולים להכירם, הם אינם תופסים כך את המציאות.

כי היצר מסמא את עיניו ממש. אפילו אם בשכל הוא יודע הכל, אבל בלב הוא 
מרגיש את המציאות אחרת, והלב מכחיש את מציאות המח. הוא לא תופס כך 

את המציאות.

אותם.  רואות  עיניו  ואין  מכשולות  לפניו  שיש  בחושך  כהולך  הוא  והנה 
כולנו יודעים הרבה דברים בשכל, וכולנו גם מתנהגים הפוך במציאות, כל אחד 

לפי ערכו.

הכיצד?

כי יש לנו שכל ויש לנו לב. השכל מבין את הדברים, יודע אותם, אבל גם את 
אותו חלק שהשכל יודע, הוא לא תופס כמציאות. רק הלב - הוא זה שתופס 

את הדברים כמציאות.

כאשר האדם יודע דבר, אך הוא אינו נמצא אצלו בלב, הרי זה כמשל לאדם 
היוצא לדרך ונוטל בידו פנס, אך אינו מדליק אותו, והוא הולך בחושך. שואלים 
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אותו: אתה מסתדר? והוא עונה: כן, יש לי פנס... אבל זה לא עוזר לו כלום אם 
לא ידליק אותו. כאשר ידליק את הפנס, ולענייננו, כאשר יכניס את ידיעת המח 

ללב - אז תהיה אותה ידיעה בבחינת נר שניתן לצעוד לאורו. 

עיקר הנסיון של כולנו, ללא יוצא מן הכלל, הוא שיש לנו ידיעות מסוימות 
במח, ואילו הלב תופס את החיים לגמרי אחרת, כל אחד לפי ערכו כמה סתירה 

יש אצלו בין המח ללב. 

בסתירה  חי  שהוא  מגלה  הוא  נפשו,  את  מעט  להכיר  מתחיל  האדם  כאשר 
ידיעות מפליגות, אולי כאחד מגדולי הדור, אבל לבו  נוראה. יש לו  תהומית 
במדרגת לב של תינוק בן יומו ]בעומק חסרות לאדם אף המון ידיעות, ולא כפי 

שרבים סבורים שחסר להם רק חוש הלב[.

לכן, מחד על האדם להרבות את ידיעות השכל, ומאידך עליו להשיב אותן אל 
הלב. עליו להוסיף מעשים על מנת לטהר את לבו, אבל במקביל יעמיק בדברים 

עוד ועוד, עד שיחדרו ללבו.

מי שאינו מקדיש עתים ושעות לענין, יודע את הדברים רק במוחו, אך לעולם 
הם לא יגיעו ללבו. רק המקדיש לכך שעות, זוכה להשיב את הדברים אל הלב, 

להעמיק בהם, ועל ידי זה לצאת ממאסר יצרו ולומר בואו חשבון.

ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )בבא מציעא פג ע״ב(: ׳ָּתֶׁשת  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ֶׁשּדֹוֶמה  ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֶזה   - כ(  קד,  )תהלים  ָלְיָלה׳  ִויִהי  ֹחֶׁשְך 

ְלַלְיָלה.

של  הראשון  ביום  שהיה  כמו  יום,  בבחינת  אור,  בבחינת  הוא  לבא  העתיד 
הבריאה. משא״כ לאחר החטא - העולם הזה דומה ללילה.

ְוָהֵבן ַּכָּמה ִנְפָלא ַהַּמֲאָמר ָהֲאִמִּתי ַהֶּזה
ְלִמי ֶׁשַּמֲעִמיק ְלָהִבין ּבֹו.

זוהי לשון שאינה מצויה כל כך בספר ׳מסילת ישרים׳. הרמח״ל ראה במאמר 
הזה פלא גדול, אבל למי? רק לזה שמעמיק להבין אותו. רק הוא יראה את 

הפלא. אדם שאינו מעמיק - אינו רואה כמעט כלום.
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כמו  הדברים,  בתוך  מונח  מה  לראות  להעמיק,  תמיד:  עבודתנו  כל  זו  ואכן 
שנאמר: ״מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה״ )משלי כ, ה(. 

מי שאכן מעמיק, מה הוא רואה במאמר חז״ל זה?

ֶׁשִּיְגרֹם  לֹו  ֶאְפָׁשר  ָטֻעּיֹות  ִמיֵני  ְׁשֵני   - ַהַּלְיָלה  ֹחֶׁשְך  ִהֵּנה  ִּכי 
ְּלָפָניו  ְלֵעין ָהָאָדם, אֹו ְיַכֶּסה ֶאת ָהַעִין ַעד ֶׁשֹּלא ִיְרֶאה ַמה ּׁשֶ
ָרֶאה לֹו ַעּמּוד ְּכִאּלּו הּוא ָאָדם  ְּכָלל, אֹו ֶׁשַּיְטֶעה אֹותֹו ַעד ֶׁשֵיּ

ְוָאָדם ְּכִאּלּו הּוא ַעּמּוד.

כולן  הטעויות  כל  שורש  בהם  מבואר  בעצם  מאד.  עמוקים  כאן  הדברים 
שקיימות בבריאה, וכדי להבין לעומק יותר מה הן, נקדים משל פשוט.

ישנו אדם שרח״ל אינו שומר תורה ומצוות. הוא נולד בין האומות, במדינה 
נידחת, לא יודע שהוא יהודי, לא יודע שיש תורה ומצוות, ואף מציאות הבורא 
אינה ידועה לו. הוא לא יודע כלום. אצלו זהו חושך של העדר, פשוט לא יודע. 

זהו הסוג הראשון של החושך.

סוג שני של חושך: לאדם יש אמונה, אך הוא בעל דעות כוזבות. כמו שהביא 
הרמב״ם בהל׳ עכו״ם, היו אנשים שידעו ממציאות הבורא, אלא שהיו להם 
טעויות במהלכי ההנהגה בעולם. זוהי טעות שמראה לאדם את הדברים בצורה 

שונה מהמציאות האמיתית.

קיים,  יודע שהדבר  היוצרת אצל האדם מצב שהוא לא  ישנה טעות  כן,  אם 
וישנה טעות היוצרת אצל האדם מצב שאמנם הוא יודע מקיומו, אך אינו רואה 

אותו נכון.

והנה כל הבריאה בנויה בסוד עשה ולא תעשה, בסוד חיוב ושלילה. גם בענין 
המוגדרת  טעות  וישנה  שלילה,  של  כטעות  המוגדרת  טעות  ישנה  הטעות, 

כטעות של חיוב.

הטעות הראשונה היא: יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל. זוהי 
שיטעה  והטעות השניה:  דבר.  רואה  לא  הוא  טעות של שלילה, של העדר, 
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אותו עד שיראה לו עמוד כאילו הוא אדם, הוא רואה לפניו שזה אדם. אם 
כן, זו טעות של חיוב. ודאי אין הכוונה חיוב כפשוטו, כי באמת אין כאן אדם, 

אבל החיוב שהוא רואה לנגד עיניו שזה אדם - זו טעות.

ואדם כאילו הוא עמוד. הוא נמצא בלילה באיזה שהוא מקום, ורואה לפניו 
עצם הנראה כעץ. הוא מתחיל לנסר, ובסוף רח״ל מתברר שזה אדם. הוא רואה 

דבר, אך ראייתו מוטעית.

ַהַּלְיָלה  ֹחֶׁשְך  הּוא  ִהֵּנה  ַהֶּזה,  ָהעֹוָלם  ְוַגְׁשִמּיּות  ָחְמִרּיּות  ֵּכן 
ְלֵעין ַהֵּשֶכל.

אנו  אותו  הפשוט,  החומרי,  הפיזי,  החושך   - האחד  חושך:  סוגי  שני  ישנם 
מכירים, חושך הלילה. סוג שני של חושך, הוא חושך הלילה לעין השכל. 

מה הכוונה? וכי לשכל יש עיניים?! מהי, אפוא, אותה ״עין השכל״?

ניתן דוגמא פשוטה. אדם יודע במחשבתו ששתיים ועוד שתיים שוים ארבע. 
שוים  שתיים  ועוד  ששתיים  הדבר  את  משכיל  השכל  שכלית,  ידיעה  זוהי 

ארבע. 

אבל ישנו אופן אחר של שתיים ועוד שתיים שוים ארבע: מראים לאדם שני 
תפוחים, מצרפים להם שני תפוחים נוספים ושואלים: כמה יש כאן? התשובה 
תהיה כנ״ל: ארבע. אבל כאן אין זה שכל המגדיר כמה הם שתיים ועוד שתיים 
כמה  להגדיר  הבא  שכל  שהיא,  כמו  המציאות  את  הרואה  שכל  אלא  בלבד, 

תפוחים יש לפנינו.

זוהי הגדרת המושג ״עין השכל״: שכל התופס מציאות. כמו שהעין הרואה את 
מה שקיים - כך השכל תופס את אותה מציאות קיימת.

כשמדברים על טעויות של אדם בבחינת חושך, ישנם שני אופנים בזה: ישנה 
לו דעה  יש  כזה,  ועוד שניים שוים חמש. אדם  טעות שאדם סבור ששניים 
לא נכונה, טעות בחשבון. אבל אדם שעין השכל שלו מוטעית - הוא טועה 

במציאות, לא רק בשכל.

עין  שכלית.  תפיסה  זוהי  השכל  חלקים.  שני  הם  והשכל  השכל  עין  כלומר, 
השכל - הכוונה איך השכל תופס את המציאות. אדם שהסבירו לו דבר והוא 
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לא הבין אותו כראוי - יש לו טעות בשכל. אבל אם מתוך כך הוא מורה הלכה 
למעשה - זו כבר לא רק בעיה של טעות בשכל, אלא שמכח אותו שכל הוא 

הוליד הלכה למעשה, ומישהו רח״ל עבר עבירה באשמתו.

כל זמן שהשכל נשאר שכל ולא מלבישים אותו או רואים אותו כמציאות - 
פיה תופסים את  ועל  ראיית השכל  לוקחים את  רק בשכל. כאשר  זו טעות 

המציאות ומתנהגים בהתאם - זו כבר טעות במציאות.

לאדם יש משקפיים שבורות בבית - בסדר, לא קורה מכך נזק. אבל אם הוא 
הולך איתם ברחוב - כאן מתחילה הבעיה, כי בעצם הוא רואה את המציאות 

בצורה לא נכונה, מעוותת, ועלול לגרום נזקים לעצמו ולזולתו.

אנו סבורים שהנפילות שיש לנו בעבודת ה׳ הן מסוג אחד בלבד: יודעים אנו 
את האמת, רק שיש לנו יצר הרע, קשה להתמודד עמו ולפעמים גם נכשלים. 

אבל בעומק, היצר הרע מסמא את עין השכל של האדם, כך שאינו תופס נכון 
את המציאות. זוהי בחינת ״היינו כחולמים״, שלא תפסנו את המציאות באמת, 

אלא כחלום.

זהו יסוד עמוק מאד למבין. עובד ה׳ פנימי תופס את המציאות בכל זמן באופן 
יותר  רחבות  ידיעות  רק  מקבל  לא  הוא  מדרגה  בעליית  מדרגתו.  לפי  שונה, 

ובהירות יותר, אלא הוא תופס את המציאות באופן שונה.

משל החושך שהביא הרמח״ל הוא, שאדם הולך על גבי הקרקע ולא רואה מה 
עומד לנגד עיניו, או שהוא רואה דברים לא נכונים - עמוד כאדם ואדם כעמוד. 

כאשר האדם טועה, טעותו אינה במחשבה בלבד, אלא גם בהבנת המציאות.

כפי שנתבאר, אדם שטועה בחשבון, לא קרה כלום. מישהו הביא לו תרגיל 
חשבוני ארוך ומסובך, והוא טעה. מה קרה? לכל היותר יקבל ציון נמוך במבחן. 
לא זו הבעיה. הבעיה היא שאם הוא תופס דברים לא נכון, בעצם הוא מתנתק 

מהמציאות.

ישנם  נפש.  חולה  בעצם  זהו   - נכון  המציאות  את  רואה  אינו  ששכלו  אדם 
חולי נפש שאם יבקשו מהם לפתור תרגיל מסובך בחשבון - לא תהיה להם 
בעיה כלל, כי השכל כשכל אצלם עובד מצוין ]ולפעמים אף יותר טוב מאנשים 
אחרים[. הבעיה שלהם שהם מנותקים מהמציאות. חלק גדול מחולי הנפש הם 

גאונים, שהגיעו מחמת גאונותם להתנתקות מהמציאות. 
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אצל חולה נפש קיים ניתוק בין המציאות לשכל. השכל חי לעצמו, והמציאות 
היא מציאות לעצמה. קוראים לזה דמיון. מהו דמיון? בשכל הוא צודק, אבל 

המציאות אינה מתיישבת עם מה שהוא חושב.

זוהי  נכון.  המציאות  את  תופס  לא  שאדם  היא  השכל  טעות  עומק  כן,  אם 
הטעות של ״עין השכל״.

חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך  כי  הרמח״ל  אומר  זה  על 
הלילה לעין השכל. 

זו ערלת  השכל? הן לכאורה  וצריך ביאור, מדוע החומריות היא חושך לעין 
הלב! יש לאדם תאוה והוא רוצה לממש אותה רח״ל, מדוע נחשבת החומריות 

חושך לעין השכל?

תשובה לדבר: החומריות יוצרת אצל האדם מצב שהוא לא רואה את המציאות 
נכון. דוגמא לדבר הם המשקפיים המוכרות לנו. לכל אחד יש מספר אחר. יש 
אדם שרח״ל הוא עיוור גמור, לא רואה כלום, אבל רוב בני האדם ב״ה אינם 

עיורים גמורים, אלא יש להם איזה שהוא ליקוי בראיה.

והנה אדם שנזקק למספר חמש במשקפיים והולך בלי משקפיים, עלול לטעות 
לו  ונדמה  אוטובוס  רואה  הוא  אליהם.  להגיע  תכנן  שלא  למקומות  ולהגיע 
שרשום עליו מספר חמש, ובעצם זהו קו שמונה. הוא עולה עליו ומגיע למקום 

אחר.

כלומר, הראיה משבשת לו את תפיסת המציאות, המציאות נראית לו אחרת. 

דוגמא נוספת: ״האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות 
תשובה״ )יומא פה ע״ב(. איך מגיע אדם למצב שאומר ״אחטא ואשוב״? הרי אם 
שכלו אינו עובד כלל, הוא לא אומר ״אחטא״, הוא חושב שזה מותר לכתחילה, 

או שרח״ל הוא עובר עבירות במזיד, לכתחילה.

מדובר, אם כן, באדם היודע בשכלו שרצון הבורא הפוך. בשולחן ערוך נפסק 
שאסור לעשות את אותו מעשה. הוא להדיא חוטא. אלא שהוא גם למד את 

הלכות תשובה, והוא יודע שתשובה מכפרת. חשבון ברור. 
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ולכאורה, בחשבון השכלי מדוע אינו צודק? הוא מוכן לסבול את עול התשובה 
עבור התענוג שיקבל מהחטא. מראש הוא מחשב: אם אעשה את אותו חטא, 

כמה תעניות וסיגופים אצטרך להתענות, כך וכך? שוה לי! למה לא?

אלא שכך אומר רק זה התופס את החטא בתפיסה השכלית, לא כמציאות. אך 
החטא הוא מציאות ממשית, כמו שכתב המהר״ל, שהגיהנם נקרא ״צלמוות״ 
כי הוא בבחינת צל, בבחינת העדר, לא קיים. חטא בעומק עניינו שהאדם דבק 
בדבר שאיננו קיים. הקב״ה איסתכל באורייתא וברא עלמא. זולת התורה אין 
כלום בעולם. אדם שיוצא מחוץ לגדרי תורה, בעצם יוצא מהמציאות ומעתה 

איננו קיים.

אדם שמרגיש שהוא חלילה הולך למות, לא להתקיים יותר - הרי ״כל אשר 
לאיש יתן בעד נפשו״. הוא מוכן להתחזק בכל מחיר בכדי להיות קיים.

אלא מאי? שאדם לא מרגיש את חוסר הקיום שבעבירה. הוא מרגיש את עצמו 
קיים אלא שרח״ל עבר עבירה. לכן הוא אומר ״אחטא ואשוב״. אם אדם היה 
מרגיש את מציאות החטא, ובמילים יותר נכונות: את ההעדר מציאות שיוצר 
לו  נותנת  היתה  לא  החיים  תשוקת  כי  חוטא,  היה  לא  הוא   - החטא  אצלו 

לחטוא.

את כל זה הבאנו כמשל להבין מהו ״עין השכל״. ״עין השכל״ זו איננה הבנה, 
אלא תפיסת המציאות. איך השכל תופס את המציאות. 

הטעות שישנה בעולם הזה היא או של חושך, שאדם לא רואה את המציאות, 
או שהוא רואה את המציאות באופן לא נכון.

באופן  ובין  כלום  רואה  לא  באופן שהוא  בין  הרמח״ל,  במשל שהביא  והנה 
שיש עמוד והוא נדמה לו כאדם - בשני המקרים הוא לא רואה את המציאות. 
ההבדל הוא, שזה ממציא לעצמו מציאות חדשה וסבור שהוא רואה נכון וטוב, 

וזה לא רואה מציאות כלל, אך לפחות יודע שהוא לא רואה.

כשאדם יוצא לרחוב בלילה בעת הפסקת חשמל ואינו רואה כלום - באופן 
טבעי הוא נזהר היכן שהוא הולך, כי יודע שאינו רואה. אבל ישנו אופן קשה 

יותר של חושך: אדם הולך בחושך, והוא בטוח שהוא הולך באור.
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אינו  בעין הגשמית  בעולם, אך אדם  חיידקים  ישנם  דומה,  משל למה הדבר 
רואה אותם. הוא מגיע לבית חולים ורואה שבכניסה לחדר מסויים תלוי שלט: 
״לא להיכנס, המקום מזוהם״. הוא מציץ פנימה ולא רואה שום עביט של מי 

רגלים. נראה לו שהמקום נקי והוא נכנס. רח״ל הוא נדבק במחלה הקשה.

אדם זה נכנס למקום שהוא בעצם מזוהם, וחשב שביכולתו לראות את הזיהום, 
זהו  דקה  יותר  ראיה  כלפי  בחושך.  נמצא  כמו שהוא  זה  הרי  במציאות  אבל 

חושך.

״תשת חושך ויהי לילה - זה העולם הזה שדומה ללילה״ )ב״מ פג ע״ב(. ראשית 
עלינו לדעת כי נמצאים אנו בחושך. אדם עלול לסבור שהוא כלל לא נמצא 
בחושך. הוא מאותם אלו שעליהם אמרו חז״ל: ״עולמך תראה בחייך״... הוא 
כבר זכה, ב״ה לומד תורה, מקיים מצוות, הכל ברור לו, עליו נאמר: ״עולם 
ברור ראיתי״. לשיטתו אלו מוגדרים כרשעים, אלו מוגדרים כצדיקים, אין שום 

ספיקות...

הנחת היסוד היא אחת: נמצאים אנו בחושך! אדם היודע שהוא בחושך, מודע 
לכך שהוא נתון כל רגע לטעויות. יתכן שאינו רואה, יתכן שאינו רואה נכון, 
אבל הוא משתדל להיזהר בכל צעד ושעל. אבל כאשר האדם סבור שהוא נמצא 

באור, הוא הולך בבטחה, הכל בסדר, מה הבעיה?!

עשה  זה  לעומת  ״זה  אבל  כידוע.  הספק,  קליפת  היא  בעולם  עמלק  קליפת 
אלקים״ וישנו גם ספק דקדושה. ההבנה שכל החיים נמצאים אנו בחושך - 
היא הספק דקדושה. יש להיזהר תמיד שמא לא רואים, ואם רואים - אולי לא 

רואים ברור, לא רואים נכון.

כל זמן שהאדם חי כאן בעולם הזה - בעצם הוא נמצא במצב של חושך, מצב 
של אי ראיה, וראיה שאינה נכונה.

גם  לנמשל,  שהגיע  לפני  ועוד  הרמח״ל,  דברי  את  לומד  אדם  נתבונן:  עתה 
מהמשל הוא למד משהו: קיים חשש של החלפת עמוד באדם ואדם בעמוד. 
כעת הוא רואה לפניו עמוד, ומתחיל להסתפק: האם זה באמת עמוד, ואכן אני 

רואה נכון, או שמא זה אדם ואני רואה אותו כעמוד. 

איך יוכל לבדוק זאת? 
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זוהי שאלה בסיסית ועמוקה: לאחר שהאדם כבר מכיר שיתכן כי אינו רואה 
דברים נכון, איך ידע מה נכון ומה לא? כיצד יוכל לדעת שאינו טועה?

לאמיתו של דבר, אכן אין באפשרותנו לדעת בוודאות שאיננו טועים. תמיד 
אדם נשאר בספק שמא הוא טועה, תמיד הוא חושש שמא המעשה שעשה 
אמיתית  היתה  לא  תפילתו  שמא  עולם,  לבורא  התפלל  אם  ואף  נכון,  אינו 

וממילא לא נשמעה. 

הקב״ה שם את האדם בחושך כדי שיזכור מי הוא, כדי שיבין שתמיד הוא נשאר 
תלוי בבורא עולם ואינו יכול לסמוך על עצמו.

אם אדם היה יכול לסמוך על עצמו, הרי שהיה בונה במה לעצמו. אבל כאשר 
האדם מרגיש כל חייו שהוא בספק, והוא נזקק לעזרת הבורא שיצילו מאותה 
נקודת ספק - אז באמת הוא תלוי במציאות הבורא יתברך. הוא צועק אליו 
שיציל אותו, ותמיד חושש שמא עדיין לא הציל אותו ולכן צועק עוד פעם ועוד 

פעם, וכך נשאר לעולם תלוי בחסדי הבורא.

העולם הזה הוא חושך. רק ה׳ הוא ״אור לי״, אבל אני מצד עצמי חושך. כאשר 
האדם מרגיש זאת בעומק הנפש שבעצם בכל רגע הוא עלול לטעות - הרי הוא 

תלוי באופן מוחלט בבורא עולם ומקבל ממנו את האור.

אין זו סיבה, חלילה, שאדם יגיע לעצבות. זו סיבה שאדם יגיע לתלּות בבורא 
עולם, ואין לך שמחה גדולה מהרגשת התלּות במציאות השי״ת.

נתקדם שלב נוסף.

בו  לטעות  עולם שעלולים  חושך,  בבחינת  הוא  הזה  כן, שהעולם  הבנו, אם 
על כל צעד ושעל, וביחס לכל דבר, יתכן שאדם לא רואה אותו כלל או שאינו 

רואה אותו נכון.

אמנם בעומק יותר, אדם יכול לראות דבר והוא רואה רק את חציו. חלק הוא 
לא רואה כלל, וגם את החלק שהוא רואה - הוא לא רואה נכון.

קת  את  רואה  ואדם  פלסטיק,  קת  עם  סכין  ישנה  דומה,  הדבר  למה  משל 
הפלסטיק בלבד. כיון שאת הסכין עצמה הוא אינו רואה, הרי שגם את הקת 
לא יזהה והיא תיראה לו כחתיכת פלסטיק בעלמא. אם היה רואה את החפץ 
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בשלמותו, היה מבין שזהו הבית יד של הסכין, אך במצב הנוכחי - גם את החצי 
שהוא רואה, אין לו מושג ְלמה הוא משמש.

כאשר האדם לא רואה כלום, הוא נזהר מהכל. אבל כאשר הוא רואה, רק אינו 
יודע מהו הדבר שרואה - עליו לקחת בחשבון שטמון כאן חלק נוסף שאינו 

רואהו, ומשום כך גם אינו יודע מהו הדבר שרואה.

כלומר, שני סוגי החושך עליהם דיבר הרמח״ל: א. שהאדם לא רואה. ב. שהוא 
רואה אך לא רואה טוב - אינם נמצאים רק כל אחד בפני עצמו, יתכן שהם 
מורכבים זה על גב זה. קיימת אפשרות שחלק הוא לא רואה, והחלק שהוא 

רואה - הוא לא רואה אותו נכון.

חושך,  של  מציאות  בעצם  הם  הזה  העולם  נסיונות  כל  אחד:  הוא  היסוד 
ועבודתנו להאיר את האור בתוך החושך, כלומר לגלות את בורא העולם בתוך 

החושך, ובעומק יותר מתוך שורשי יסודות החושך.

איך עושים זאת?

במשל הגשמי, אדם שיש לו חושך, לא משנה מאיזה סוג, מספיק פרוז׳קטור 
לא  וגם  שלפניו,  מה  יראה  מעתה  כאחד:  הבעיות  את שתי  פתר  והוא  אחד 

יחשוב על עמוד שהוא אדם ואדם שהוא עמוד.

אך נתבונן: הרי הקב״ה יכל לברוא את העולם באופן שיהיה חושך אחד בלבד: 
נכון. מדוע מלכתחילה ברא הקב״ה את  או שאדם לא יראה, או שיראה לא 

העולם באופן שישנם שני סוגי חושך?

כפי שנתבאר לעיל בראשית הדברים, הבריאה כולה בנויה בסוד ימין ושמאל, 
חיוב ושלילה, עשה ולא תעשה. גם לענייננו, שני סוגי טעויות החושך שישנם, 
נובעים מאותו יסוד: האחד - העדר גמור, אדם לא רואה את המציאות, והשני 

- הוא רואה את המציאות, אך לא באופן הנכון, ונבאר.

חלק  ויש  יראה,  שלא  האדם  את  מטעה  שהחושך  חלק  יש  שחידדנו,  כמו 
שמטעה את האדם לראות בצורה לא נכונה. 

זהו הצד השלילי שבענין. היכן בצד החיובי שבנפש האדם קיים אותו מהלך?
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כל אחד מאיתנו נולד עם מעלות ועם חסרונות. רק הבורא עולם שלם, אבל בקרב 
יצורי אנוש אין שלמות מוחלטת. מדוע הקב״ה ברא בנו את החסרונות? 

טעם אחד - כדי שנתקן אותם. אמת ויציב. אך ישנו טעם נוסף: יש בנו חסרונות 
בכדי שנרגיש תמיד שאנחנו חסרים כלפי הבורא יתברך שהוא שלם. 

כח החסרון שישנו בעולם, יוצר מציאות שאדם תמיד מחפש את ההשלמה. 
הוא מרגיש את החסר ופונה לבורא עולם שישלים לו אותו. 

איך אנו דבקים בבורא עולם? מחד - ע״י החסר, שמחמתו פונים אנו אליו 
בתפילה. מאידך, ״הוי דומה לו, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף 

אתה חנון״. כאן, החיוב שבנו - הוא המדבק אותנו בבורא עולם.

כשמדברים בענין החושך, יש דרך שהאדם נקשר לבורא עולם דרך אותה נקודה 
שהוא רואה לא נכון. הוא רואה עמוד כאדם ואדם כעמוד. ויש דרך שהאדם 

נקשר לבורא עולם ע״י שאינו רואה כלל. 

אדם שאינו רואה כלל, מתחבר לבורא עולם מאותה נקודה שחסר לו, וממילא 
הוא פונה לבורא עולם מצד השלילה שבדבר שישלים אותו, כי הוא מכיר שאינו 

רואה כלום. 

פונה אל הרבש״ע הרבה  הוא  כלום -  רואה  לא  כאשר האדם מרגיש שהוא 
יותר מאשר כשהוא רואה שיש לו חלק. דומה הדבר לאדם שאין לו מה לאכול, 
לעומת אדם שיש לו רק חצי משכורת. אדם שאין לו כלל מה לאכול - צועק 
יותר לבורא עולם, אבל אדם שיש לו חצי משכורת, חש ש׳לא נורא, הוא כבר 

יסתדר, קצת מכאן וקצת משם׳...

אדם המכיר בכך שאינו רואה כלום, מוכרח לתלות את עצמו בבורא עולם, 
אבל אם הוא רואה חלקית רק חושד שישנה טעות, הוא נוטה לבדוק את הדבר, 
ומכח כך לנסות למצות את כל האפשרויות העומדות לרשותו. כאן עליו להגיע 

לנקודת ביטול יותר עמוקה!

איך?

יחשוב לעצמו: מדוע הקב״ה ברא את העולם בכזו צורה שאני רואה דברים 
ואיני יכול לסמוך עליהם? כדי שאבין בעומק נפשי שגם הכוחות שיש לי, גם 

המידות טובות שרכשתי, בעומק אינן תקפות.
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כשיש לאדם חסרונות, הוא מבין: צריך להשלים אותם. אבל את הטוב שיש 
לי? הרי הוא טוב! 

אבל כאשר הוא נוכח לדעת שגם בכח החיובי שבו אין באפשרותו להשתמש 
באופן מובהק, כי גם כאן הוא עלול לטעות - אז הוא שם מבטחו אך ורק 

בבורא עולם.

נסביר את הדברים באופן יותר ברור.

לו  אין  כי  עולם,  לבורא  לפנות  חייב  לו שהוא  פשוט  משהו,  לאדם  כשחסר 
מהיכן להשלים את עצמו. אבל כאשר יש לאדם כח, יש לו עיניים, הוא רואה. 
אלא מה? הוא לא רואה הכי טוב - אז הוא ינסה לבדוק לבד כיצד ניתן לתקן 

זאת.

יתירה מכך, לאדם יש מידה טובה, כגון טּוב לב, והוא חושב: ב״ה, יש לי טוב 
לב לא בהכרח מוביל את האדם אל הטוב, כמו שאמרו חז״ל  לב. אבל טּוב 
המדה  עם  גם  להיזהר  אפוא  צריך  האדם  שלילה.  זו  האכזרים  על  שהמרחם 

הטובה שיש לו, שמא לא ישתמש עמה במקום הנכון.

מחד אנו מתקשרים עם בורא עולם מכח השלילה הפשוטה: חסר לנו ואנחנו 
מבקשים השלמה. אבל גם באותו חלק שיש לנו, עלינו לדעת שנצרכת סייעתא 

דשמיא והשלמה מבורא עולם.

משל למה הדבר דומה, לאדם יש ב״ה מכונית, אך יש בה רק שני גלגלים. אין 
גלגלים במכוניתו, שכן שניהם  גדול בינו לבין חבירו שחסרים ארבעה  הבדל 

אינם יכולים לנסוע. 

הזה  העולם  הנובעות מחושך  כפשוטו את הטעויות  לבדוק  על האדם  מחד, 
שכתוצאה ממנו הוא איננו רואה, אבל בעומק, גם כשאדם מגלה בעצמו כח 
גם  כי  להכיר  עליו  זאת  יחד עם  נכון,  וזה  איתו,  לפעול  ומבין שעליו  חיובי 
בנקודות החיוביות לא תמיד יוכל להשתמש בפועל, שמא יטעה. הוא נשאר 

תמיד תלוי בבורא עולם.

זהו בעצם סוד הביטול האמיתי לבורא עולם. הביטול נובע ראשית כל ממה 
שחסר לנו, ובעומק הוא נובע גם ממה שיש לנו, שמבינים שזה רק בבחינת 
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״שניים שעשאוה״ שכל אחד בפני עצמו ]הכוונה מצידנו, לא מצד בורא עולם[ 
לא יכול לעשות. אפילו על החלק שיש לנו - אין לנו אפשרות לבנות. 

לנו הוא  לנו הוא החושך הגמור שאדם לא רואה, והחלק שיש  החלק שאין 
מטעה, רואים עמוד כאדם ואדם כעמוד, ועלינו להבין שגם בחלק זה, בעצם 

אין אפשרות להשתמש אתו כמו שהוא.

ֶׁשִּיְרֶאה  לֹו  ַמִּניַח  ֵאינֹו  ָהַאַחת,  ָטֻעּיֹות.  ְׁשֵּתי  לֹו  ְוגֹוֵרם 
הֹוְלִכים  ַהְּפָתִאים  ְוִנְמָצִאים  ָהעֹוָלם,  ֶׁשְּבַדְרֵכי  ַהִּמְכׁשֹולֹות 

ָלֶבַטח ְונֹוְפִלים ְואֹוְבִדים ִמְּבִלי ֶׁשִהִּגיָעם ַּפַחד ְּתִחָּלה. 

אדם מתחיל לפחד כאשר הוא יודע שישנה נקודת מכשול, אבל כאשר הוא 
אפילו לא יודע שיש נקודת מכשול, אין שום סיבה שיפחד.

נתבונן בעצמנו לעומק: האם מכשולות החיים ידועים לנו? חלק מהם ידוע לנו, 
וחלק איננו יודעים אפילו שהם קיימים.

דוגמא לכך: בשמים ישנם כוכבים שאדם אינו רואה אותם בעין, וממילא אינו 
יודע הוא על קיומם  יודע אפילו שהם קיימים. רק אחרי שגילו שישנם, אז 
לנו.  ידועים  לא  אפילו  ברובם  המכשולות  לענייננו,  כך  אותם.  רואה  ושאינו 
המכשולות הידועים לנו הם אלו שעל פני השטח. ככל שאדם מתקדם פנימה, 

פתאום הוא מגלה מהלכים חדשים של כשלון.

״כי שבע יפול צדיק וקם״ )משלי כד, טז(. יכולים להיות בזה שני אופנים, והם 
יובנו על פי משל: אדם הולך ברחוב, וברחוב ישנם בורות. נפל באחד, קם. נפל 
בשני, ושוב קם, נפל בשלישי וקם. כולם כאן אותם בורות, כל פעם הוא נופל 

בבור נוסף. 

לא זו הכוונה ״שבע יפול צדיק וקם״, כי הצדיק, כיון שכבר נפל בכזה סוג של 
בור, מעתה הרי הוא זהיר בכך, ושוב לא יפול בבור כזה.

הרי, שהבור השני מתוך השבע הוא סוג אחר של בור, שונה מהבור הקודם, 
שעדיין אינו תופס כלל שהוא בור!
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חשב  עליו  וכשדרך  בטון,  כיסוי  היה  בו  שנתקל  הראשון  הבור  על  לדוגמא: 
לעצמו: בטח בטון הוא חומר חזק. בסוף התברר שזהו בטון שיצקו אותו שעה 
קלה קודם לכן, וכשפסע עליו התמוטט ונפל לתוך הבור. כעת הוא כבר יודע 

לא לדרוך על מכסה העשוי בטון רך. 

בפעם הבאה הוא רואה לפניו בור שעליו מכסה העשוי מברזל. ברזל הוא חומר 
מוצק עוד לפני שהניחוהו על הבור, לא יוצקים אותו על הכביש, ממילא הוא 
מרגיש בטוח לעבור עליו. למרבה הפלא גם הפעם נפל. מה קרה? התברר כי 
דיים. הוא לא תיאר לעצמו שאפשר  היו חזקים  החיבורים בצד המכסה לא 

ליפול שם.

גבוה, מבין שהוא עלול ליפול, אבל  גבי עץ  נוספת: אדם הנמצא על  דוגמא 
יפול. בסוף התרחשה רעידת אדמה  בעמדו על גבי הקרקע - ברור לו שלא 

והוא נפל מהקרקע. הוא לא חשב על בעיה מסוג כזה.

ויודע  הלקח,  את  לומד  הוא  כשלון,  של  מסויים  בסוג  כשנכשל  חכם,  אדם 
מעתה איך להתמודד עם כשלון מעין זה. 

אבל גם אדם חכם לא יכול לצפות דברים שהם מעבר לתפיסתו. אדם שמעולם 
לא שמע על רעידת אדמה, האם יבנה מבנה עמיד כנגד רעידת אדמה? הוא לא 
יודע שקיים בכלל מושג כזה של רעידת אדמה. אחרי שתהיה רעידת אדמה 

פעם אחת - יתחיל לבנות בניינים בהתאם.

מה העומק של כל זה?

בפשטות כשקוראים את דברי הרמח״ל על הפתאים ההולכים לבטח ונופלים 
ואובדים מבלי שהגיעם פחד תחילה, מבינים שהכוונה לסוג אנשים שהולכים 
תמיד בלי פחד, בטוחים שהכל בסדר. מדובר על אלו היוצאים מביתם רבע 
שעה לפני שבת כדי להגיע למחוז חפצם, ובטוחים שיגיעו, מישהו ודאי יעזור 

להם... 

אבל האמת שגם אדם שכן חושב, ואכן הוא מתבונן על הכשלונות של עצמו 
ואף של אחרים - גם הוא אינו יכול להיות בטוח שלא יפול! אדרבה, יכול הוא 
להיות סמוך ובטוח שדרכו בחיים תהא זרועה מכשולות שאפילו לא ידע שהם 
קיימים. זהו ״שבע יפול צדיק״ - בכל פעם הוא נופל בסוג נפילה חדש שאפילו 

לא שיער בדעתו כי הוא קיים.
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ידועים, רק קשה להתמודד.  הנסיונות  ברורים,  די  נראה שהחיים  בשטחיות 
אבל ככל שאדם נכנס יותר פנימה, ככל שהוא מעמיק וחושב יותר - הוא מגלה 

כל מיני רבדים שקודם לא תפס אותם.

מספרים על מרן הסטייפלר זצ״ל, שפעם בצעירותו נפגש עם ר׳ ברוך בער, 
ה׳ברכת  כדי שדיבר איתו,  ותוך  בלימוד,  ודיבר איתו  ה׳ברכת שמואל׳,  בעל 
שמואל׳ נרדם. דבר זה, אמר הסטייפלר, בזמנו הפריע לו מאד: איך יכול להיות 

שאדם גדול מדבר בלימוד ובאמצע נרדם. היכן הִחיות, היכן ה׳ברען׳?

כל זה היה עד שהוא עצמו נעשה זקן. כשהזדקן מרן הסטייפלר, ראה בעצמו 
שכוחותיו כה חלשים, שעל אף הרצון הפנימי - קשה להתמודד, ואז הבין את 

פשר התנהגותו של מרן הגרב״ב.

אדם לא מסוגל לתפוס מה יהיה המהלך הבא שאליו הוא יכנס, ואלו נסיונות 
הוא טומן בחובו.

ילך  רחוב  לאיזה  צופה  לא  שאדם  החיצוני,  הפיזי,  החלק  על  מדברים  איננו 
או איזו דירה יקנה וממילא מה יהיו הנסיונות, אלא במהלכי הנפש הפנימיים 
אנחנו עוברים בעצם מ״ב מסעות שהם בבחינת ״על פי ה׳ יסעו ועל פי ה׳ 
יחנו״. איננו יודעים היכן תהיה החניה הבאה, ומה יהיה יעד נסיעתנו הבאה, 

ממילא גם איננו יכולים לדעת מה יהיו הנסיון וההתמודדות הבאים.

האם  להתבונן:  עליו  בסיומה  נסיון,  של  מסויימת  תקופה  שעבר  אדם  לכן, 
שיערתי לעצמי שלכזה סוג של נסיון אגיע? בדרך כלל התשובה תהיה שלילית. 
והמסקנה שעליו להסיק מכך: הנני נצרך לשמירה עמוקה מן השמים, כי הרי 
אינני יכול להיזהר מדבר שאין בכוחי לשער אותו. הכרה זו מביאה את האדם 

להרגשה עמוקה מאד בנפש של תלות בבורא עולם.

ע״י  להצליח  הוה אמינא  לו  להיות  יכולה  עוד  להיזהר,  יודע ממה  אם אדם 
ירגיש  ידי״. הוא בודאי יתפלל, יבקש סייעתא דשמיא, אך גם  ״כוחי ועוצם 

שעשה את ההשתדלות שלו על הצד היותר טוב.

אבל כיון שברוב מצבי החיים אדם אינו יודע ממה עליו להיזהר כי הדברים 
הם למעלה מתפיסתו - ממילא הוא מגיע להרגשת תלות עמוקה מאד בבורא 

עולם.
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זהו עומק החושך בו אנו שרויים - חושך המביא אותנו לחיים כמו בתוך ערפל 
כבד, ללא כל ידיעה ממה עלינו להיזהר, ואז מוכרחים לתלות את עצמנו בבורא 

עולם.

ָּכֲאֵפָלה  ְרָׁשִעים  ׳ֶּדֶרְך  ַהָּכתּוב )משלי ד, יט(:  ָאַמר  ּׁשֶ ַמה  ְוהּוא 
ֹלא ָיְדעּו ַּבֶּמה ִיָּכֵׁשלּו׳.

״רשעים״ אין הכוונה דווקא כפשוטו, שעוברים עבירות. רשע הוא זה המתנתק 
ממקור החיים. ״רשע בדינו״, כמו שאומרים רבותינו הראשונים )רמב״ן וריטב״א 

ר״ה טז ע״א(.

רשע זה הולך באפילה ואינו יודע במה יכשל. ולא שהצדיק כן יודע במה יכשל, 
גם הצדיק בחלק מהמקרים לא יודע במה יכשל, אבל הוא יודע שעליו להיזהר 
ממה שאינו יודע. משא״כ הרשע, כשאינו יודע במה יכשל - נראה לו שאין 

בעיה, אפשר לעשות הכל.

ככל שאדם מתעמק יותר פנימה בנפשו וקרוב יותר לבורא עולם, הוא מגיע 
לאותה הכרה שאינו יודע ממה להיזהר!

משל למה הדבר דומה, תינוק בן שנה וחצי או שנתיים, כאשר אביו או אמו 
הולכים - הוא בוכה, כי הוא מבין שהם המגן והמחסה שלו, אבל בהיותו תינוק 

קטן בעריסה - אפילו את זה הוא לא מבין. אין לו מושג ממה עליו להיזהר. 

ְואֹוֵמר: ׳ָערּום ָרָאה ָרָעה ְוִנְסָּתר ּוְפָתִיים ָעְברּו ְוֶנֱעָנׁשּו׳
)שם כב, ג(.

ה״ערום״, וכאן מדברים על ערום חיובי, ערום בדעת - הוא רואה את הרעה 
ונסתר ממנה.

וכאמור לעיל, ישנה ראיה של הרעה בפועל ואז הוא נסתר ממנה, וישנה רעה 
ואז היכן נסתר ממנה? ״בצל כנפיך יחסיון״  ידועה,  שהוא מבין שהרעה לא 

)תהלים לו, ח(.
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ְואֹוֵמר: ׳ּוְכִסיל ִמְתַעֵּבר ּובֹוֵטַח׳ )שם יד, ט(. ִּכי ִלָּבם ָּבִריא ָלֶהם 
ָּכאּוָלם ְונֹוְפִלים ֶטֶרם ָיְדעּו ֵמַהִּמְכׁשֹול ְּכָלל.

הכסיל מתעבר ובוטח, לא מתבונן עמוק.

כל אחד מאיתנו עבר ועובר כל מיני נסיונות בחיים. לפעמים מגיעים הנסיונות 
נסיון שלא  בהיר,  ביום  ׳נוחת׳ על האדם בפתע פתאום,  ולפעמים  בהדרגה, 
חלם עליו, ואדם חושב לעצמו: הלואי שהרגע הזה לא היה מגיע... אם היה 
אפשר, היה מחזיר את הגלגל עשרים וארבע שעות אחורה ומשנה את מהלך 

החיים... אבל הרגע הזה הגיע, וכעת עליו להתמודד עם המצב.

אנשים משתמשים בביטוי: ״מאיפה זה בא לי פתאום?!״ נולד לאדם רח״ל ילד 
חולה, בעל מום, עובדה זו הרי עלולה לשנות את כל מהלך חייו ברגע אחד. 

כולנו מכירים זאת, מי על בשרו ומי על בשרם של אחרים.

אם מאורעות קשים כאלו היו קורים אחת לאלף שנה - נו, הרי היו בטלים 
ברוב. אך הרי מכירים אנו את החיים, הקשיים שאדם נתקל בהם אינם מועטים 

כלל. מהיכן, אפוא, לוקח אדם את הכח להתגבר ולבטוח שהכל יהיה בסדר?

הרמח״ל  דברי  הגדרת  בעצם  וזו  מהמציאות!  התנתקות  זוהי  לדבר:  תשובה 
שאין לאדם את עין השכל.

אין אדם שלא עובר בחיים זעזועים כל שהם, השאלה רק אם ניסה להפיק 
מהם לקחים. אם לא - בזמן שהוא נמצא בזעזוע הוא שקוע בצרה, כשהזעזוע 
עבר הוא אפילו לא מוכן לחשוב עליו. מחשבתו היחידה היא: ב״ה שכבר נגמר, 
החיים ממשיכים הלאה. ואם קורה עוד פעם אותו זעזוע, שוב הוא שקוע בו 

בעת התרחשותו, כשנגמר - אינו חושב, וחוזר חלילה כל החיים.

מגיע  הוא  ורואה את הבעיות שעבר,  על החיים  כאשר האדם מתבונן מעט 
למסקנה: החיים הם בלתי צפויים, אינני מסוגל לדעת מה יקרה אפילו בעוד 
רגע. יש רק אחד בו יכול אני לחסות ולהשתמר. ואז, מחד - הוא חושב טוב 
כדי שיהיה טוב, הוא שמח, וזו אכן לא סיבה לעצבות, אך יחד עם זאת, הוא 

מגיע להכרה שהיחיד שיכול לשמור אותו בחיים הוא בורא עולם.

עליו  ממה  תמיד  יודע  אינו  כי  גמורה,  לשמירה  להגיע  לאדם  אפשרות  אין 
להישמר. לשומר חינם יש דינים ממה הוא מחוייב להישמר, וכך גם שומר שכר, 
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אבל ״בשעת משלחת זאבים״ אומרת הגמ׳ שהוא פטור, כי במצב כזה אינו 
מחוייב לשמור אפילו מפני זאב אחד. 

אדם לא יכול להיזהר מכל מה שיכול לקרות, אבל הוא כן צריך להיזהר שלא 
לחיות במצב שאינו צריך להיזהר.

מה הוא עושה עם אותה זהירות?

על  השמירה  אור  זוהר.  מלשון  היא  זהירות  הדברים,  בראשית  שביארנו  כפי 
האדם, אותו אור המקיף אותו, הוא לפי מה שהוא נשמר. אם האדם נשמר רק 
ממה שהוא יודע שיכול לבא, הרי שהשמירה גם היא רק ממה שהוא נשמר, 
אבל כאשר הוא נשמר מכל דבר שאינו יודע מהו - אז הוא בעצם מקבל שמירה 

מכל נזק שעלול לבא.

לפעמים האדם שומר את עצמו מדבר מסויים, והנזק מגיע מכיוון אחר לגמרי. 
מאותה נקודה לא היתה שמירה. איך, אם כן, יזכה אדם לשמירה גם מפני מה 

שאינו ידוע לו?

כאשר הוא תולה תקוותו בבורא עולם, ושומר את עצמו גם ממה שהוא לא 
יודע שיכול לבא - אז מקבל הוא שמירה מלעילא מפני כל צרה שלא תבוא.

כאמור לעיל, בחינת עין השכל היא לראות את המציאות כמו שהיא. אבל ישנה 
בחינה עמוקה שאדם מכיר בעין שכלו שאינו יכול לראות את המציאות, ואז 

חייב הוא להתחבר לאמונה שלמעלה מראיית המציאות.

זהו בעצם כח החיבור לאין סוף מכח עין השכל. עין השכל מחד צריכה לראות 
את המציאות כמו שהיא ולהישמר מפניה, אבל מי שיש לו עין שכל אמיתית, 
לאותה  לחזור  מוכרח  הוא  ואז  המציאות,  כל  את  לתפוס  אפשר  שאי  רואה 

אמונה שמכוחה הוא מקבל שמירה תמידית מלעילא.

ֶׁשַּמְטֶעה  הּוא,  ָהִראׁשֹון,  ִמן  ָקֶׁשה  ְוהּוא  ִני,  ַהּׁשֵ ְוַהָּטעּות 
ְרִאָּיָתם ַעד ֶׁשרֹוִאים ָהַרע ְּכִאּלּו הּוא ַמָּמׁש טֹוב, ְוַהּטֹוב

ְּכִאּלּו הּוא ַרע.
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הטעות השניה היא שרואים את הדבר, אך רואים אותו בצורה שאיננה נכונה. 
זו בעצם בקשתנו בתפילה שלפני הלימוד: ״שלא אומר על טמא טהור ולא על 
טהור טמא״, היינו שלא נראה את הטוב כרע ואת הרע כטוב. כח זה של טעות 

הקיים בבריאה, נקרא בלשון אחרת: כח הדמיון. 

הטעות הראשונה שנתבארה לעיל היא, שהדבר נמצא אלא שהאדם אינו רואה 
אותו. זהו עוורון, לא דמיון. כשאדם הולך בחושך ולא רואה שיש בור לפניו, 

אין זה כח של דמיון. הוא פשוט כעיוור שאינו רואה דברים. 

הטעות השניה עליה מדבר כאן הרמח״ל, ואשר היא קשה מן הראשונה, היא 
בעצם כח הדמיון, ונתבונן ראשית מה עניינו של כח זה.

יכול  היה  לא  כן  אם  כי  במציאות,  כלל  קיים  שאינו  דבר  מדמיין  אינו  אדם 
לו  הוא משנה  קיים, אלא שבדמיונו  דבר שבעצם  הוא מדמיין  אותו.  לדמיין 
את הכללים. הוא משתמש בכוחות קיימים, אלא שמרכיב אותם בצורה לא 
נכונה - בזמן הלא נכון או במקום הלא נכון, ומכח כך מגיע לדמיונות שונים 

ומשונים.

לדוגמא: באמצע הלילה אדם מדמיין שנכנס גנב לביתו. זה שיש בית - זה נכון. 
זה שיש גנב בעולם - גם זה נכון. יש בית ויש גנב, אבל הגנב לא נמצא כעת 
בבית, והוא בדמיונו משייך ומחבר בין שני הדברים שאינם שייכים באמת זה 

לזה.

כאן ברמח״ל, שאדם מחליף את  זהו בעצם שורש הטעות השניה המוזכרת 
הרע בטוב ואת הטוב ברע. הוא עושה זאת משום שרואה את הדבר בצורה לא 
נכונה. אם לא היה רואהו כלל - היתה זו הטעות הראשונה. הוא רואה אותו, 

אך יוצר לו גבולות אחרים, לא נכונים.

משל למה הדבר דומה, אדם יוצא מהבית שעה לפני שבת, במטרה להגיע למקום 
שהדרך אליו אורכת עשר דקות. דבר כזה הוא הגיוני ומציאותי. אבל אם יצא 
מהבית למקום שנמצא במרחק שעה וחצי נסיעה - הוא לא בסדר! ומה קורה 

כאשר הוא מדמיין לעצמו שהדרך קצרה? זו הטעות עליה אנו מדברים! 
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אם היה יודע שהדרך אורכת שעה וחצי - הוא לא היה יוצא. הטעות שלו היא, 
שסבור כי הדרך הארוכה היא קצרה, ומתוך כך בא לידי מכשול.

זהו ״שרואים הרע כאילו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע״. כלומר, הם 
תופסים את המציאות בצורה לא נכונה, או בצורה חלקית, ואז היא משתנה 

מטוב לרע ומרע לטוב.

לדוגמא: ראובן מספר לשמעון שלוי תפס ילד ברחוב והעניש אותו. ושמעון 
תמה: וכי לוי אחראי על כל העולם כולו?! ראובן פשוט לא טרח לספר, שהיה 

זה בנו של לוי...

כדי  עד  משתנה,  עליה  המבט  מושלם,  באופן  המציאות  את  תופסים  כאשר 
היפוכה מטוב לרע או מרע לטוב. ראיית הדבר באופן שאינו מושלם הוא בעצם 

כח הדמיון.

ּוִמּתֹוְך ָּכְך ִמְתַחְּזִקים ּוַמֲחִזיִקים ַמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים.

כאשר האדם רואה דבר, והוא יודע שרואה אותו לא ברור - אין בעיה, כי אז 
אינו סומך על ראייתו אלא מנסה לבדוק את הדבר.

חדה  אינה  שלו  שהראייה  יודע  הוא  מחט.  לתוך  חוט  להשחיל  רוצה  אדם 
במיוחד, ולכן הוא נותן למישהו אחר שראייתו מדוייקת לעשות זאת. אבל אם 
הוא סבור שראייתו מדוייקת, יתחיל בעצמו להשחיל חוט במחט, ובלי כוונה 

המחט עלולה להינעץ באצבעו פעם אחר פעם...

אותו אדם גם מעוניין למדוד כמה היא רביעית יין, אך כיון שאינו רואה מדוייק 
יצא לו מעט פחות, ואז לא יצא ידי חובת קידוש. 

לו  גם טובל במקוה שיש שם כמעט ארבעים סאה, טבילתו לא עלתה  הוא 
ונשאר טמא. וכשנאלץ לאכול ביום הכיפורים, הוא אוכל מעט יותר מהשיעור 

ול״ע מתחייב כרת.

אבל  עצמו.  על  סומך  היה  לא   - מדייק  שאינו  יודע  היה  הפחות  לכל  אם 
כשחושב שראייתו וידיעתו מדוייקים, הוא מנסה לעמוד על דעתו, ומתוך כך 
מתחזק ומחזיק מעשיו הרעים, כי בטוח שהם טובים. הרי זו המציאות כפי 

שהוא רואה אותה, ואם כן לשיטתו הוא נוהג כשורה.
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ִּכי ֵאין ַּדי ֶׁשֲחֵסָרה ֵמֶהם ְרִאַּית ָהֱאֶמת ִלְראֹות ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֶנֶגד 
ְוִנְסיֹונֹות  ְּגדֹולֹות  ְרָאיֹות  ִלְמֹצא  ָלֶהם  ֶׁשִּנְרֶאה  ֶאָּלא  ְּפֵניֶהם, 

מֹוִכיִחים ִלְסָברֹוֵתיֶהם ָהָרעֹות ּוְלֵדעֹוֵתיֶהם ַהּכֹוְזבֹות.

כאשר האדם אינו רואה את המציאות באופן ברור, הוא בעצם מתחיל לעוות 
כל דבר, ואז מביא ראיות גדולות והוכחות לסברותיו הרעות ולדעותיו הכוזבות. 

הוא מחזק את דבריו בצורה שאיננה נכונה.

על זה אמרו חז״ל הקדושים: ״כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים״ 
יז(, ועל דרך המליצה ביארו, שכאשר המחלוקת לפי סברתו הכוזבת  )אבות ה, 

לשם שמים - היא תמיד תתקיים, כי האדם יחזק את עצמו בדעותיו הכוזבות, 
כך שלעולם לא תתבטל המחלוקת...

כאשר ישנה מחלוקת והאדם יודע שהיא לא לשם שמים, יש סיכוי שיום אחד 
הענין יתוקן. אבל כשהיא לא לשם שמים והוא חושב שהיא לשם שמים - לזה 
אין תקנה, כי הוא ימצא כל טצדקי שבעולם מדוע מותר לו להזיק לשני, שהרי 
יצא מכלל ״רעהו״. מותר לו גם להרוג אותו כי הוא חייב כרת, והרי הוא בגדר 
גברא קטילא, עומד למות... סברות שונות ומשונות שאין להן קיום ואין להן 

שורש, בניינים שלמים לקיום שיטתו המעוותת.

דומה הוא לאותו ״תלמיד ותיק ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים 
זה  היה  דורנו.  בן  מדומיין  איזה  על  כאן  מדובר  לא  ע״ב(.  יג  )עירובין  טעמים״ 
תלמיד בזמן חז״ל הקדושים, והוא אמר ק״נ טעמים שהיתה בהם סברא והגיון. 
אם היה אומר שטויות - לא היו נקראים ק״נ טעמים, אלא דברי הבל. הוא 

אמר סברות נכונות לכאורה.

מה לא היה נכון בהן?

כי הוא יצא מתוך נקודת הנחה ראשונית שהשרץ מותר, וכעת חיפש למצוא 
טעמים להיתרו! 

החזו״א פעם קיבל תשובה מאחד הרבנים שהיה באמת תלמיד חכם גדול, ואמר 
החזו״א: הכל כאן נכון, רק הנקודה הראשונה אינה נכונה. הוא לא בא להתחיל 
לבדוק האם באמת הדבר מותר או אסור. הוא החליט מראש שהדבר מותר, 
ובבואו לכתוב את התשובה - הוא רק חיפש מהיכן להביא ראיות להיתר מכל 

התורה כולה.
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לכל דבר אפשר להביא ראיות. אין דבר שאי אפשר להביא לו ראיה. אדם אשר 
מעשיו נעשים לשם שמים, מוכן לקבל את רצון הבורא: טהור או טמא, מותר 
יש לו סייעתא דשמיא  ואז  נקיה בנפש,  יוצא מנקודה  או אסור. הוא בעצם 
לומר סברא נכונה. אבל אם עוד לפני שהתחיל לבדוק את הדבר הוא מחליט מה 

רצונו - הוא כבר ימצא ק״נ טעמים לטהר את מה שהוא בעצם טמא.

״אין תורתו של דואג אלא מן השפה ולחוץ״ )סנהדרין קו ע״ב(. וכי לא היו לו 
טענות וראיות? ודאי שהיו לו. הרי חז״ל העידו עליו שהיה גאון יותר מדוד 
המלך. אמנם, חסרון אחד היה בו, שהוא היה בעוכריו. ולא שיש לנו השגה 
בדואג, אבל מה שנוגע אלינו - הוא היה מחפש דברים מראש, רוצה שכך יהיה, 

ממילא הגיע לכלל טעות וסופו היה רע ומר. 

זהו אדם האומר לרע טוב ולטוב רע. הוא מנסה להתאים את התורה למציאות 
שהוא רוצה בה. אבל התפיסה האמיתית היא שהמציאות היא התורה, ואדם 

צריך להתאים את עצמו למציאות ולא את המציאות אליו.

רק מלך יכול לפרוץ את הגדר, כמו שאמרו חז״ל: ״מלך פורץ גדר לעשות לו 
דרך ואין מוחין בידו״ )פסחים קי ע״א(, אבל אדם רגיל צריך להיכנס היכן שיש 
פתח. הוא לא יכול להחליט: כאן אני רוצה להיכנס, תפרקו את הקיר! לא! יש 

גדרים, והוא מחוייב להתאים את עצמו אליהם.

אדם רואה את המציאות, אך מנסה מחמת הנטיה הנפשית שלו לראותה באופן 
שונה מצורתה המדוייקת, והרי פרט אחד קטן עשוי להפוך את הקערה על 

פיה.

פעמים רבות מגיע יהודי לרב לשאול שאלה, והרב פוסק לו כצד מסויים. הבעיה 
היא שאותו יהודי לא העמיד נכון את כל פרטי השאלה, והרי שאלת חכם חצי 
תשובה, ומכלל הן אתה שומע לאו. אם אין זו שאלת חכם - זוהי חצי טעות, 
לא חצי תשובה... הוא מספר פרטים שהוא רוצה, ואינו מספר פרטים נוספים 
שבכוחם לשנות את התמונה. לרב אין זמן כעת לחקור אותו מה בדיוק אירע, 
ועונה לו תשובה על מה שהוא שאל. לפי הפרטים שהעמיד - קיבל תשובה. 

אבל באמת לא זה היה המקרה ולא זו התשובה הנכונה.

היא  הראשונה  הטעות  שכן,  הראשונה.  מן  קשה  שהיא  השניה  הטעות  זוהי 
שאדם אינו רואה, אבל אם יום אחד ַיראּו לו - זה יעזור. אבל הטעות השניה 
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היא שאדם רואה את המקרה באופן מעוות, בונה לעצמו ראיות על גבי ראיות 
לשיטתו, ומחזיק בדעתו בתוקף כי בטוח שהוא צודק. אדם כזה, קשה מאד 

לעקור אותו מטעותו.

ננסה לבאר את הדברים מעט יותר לעומק.

לאורך כל הספר, חותרים אנו להבנה שרוחניות עניינה לתפוס את המציאות 
כמו שהיא. 

אם אדם איבד את תפיסת המציאות כמו שהיא - בעצם הוא איבד את הכל! 
אדם שאינו רואה משהו - לא מאבד בזה את התפיסה האמיתית לגמרי, כי 
אמנם ישנם דברים שהוא לא רואה, אבל את מה שהוא רואה - הוא רואה. אבל 

כאשר האדם לא רואה ברור - הוא בעצם לא רואה כלום!

ישנה מליצה ידועה: מה עדיף? שעון מפגר או ממהר, או שעון שעומד לגמרי 
מלכת? והתשובה: שעון שעומד, לפחות פעם אחת בשתים-עשרה או בעשרים 
וארבע שעות ]תלוי באיזה שעון מדובר[ מראה את השעה האמיתית... אם הוא 

מפגר או ממהר - זו בעצם טעות תמידית.

כלפי מה הדברים אמורים?

אם אדם לא ראה משהו - לא נורא, יש עוד הרבה דברים שהוא כן רואה. אבל 
אדם הרואה לא ברור, כל מה שהוא רואה הוא רואה לא ברור, ונמצא שאין לו 

אפילו דבר אחד ברור. אדם זה בעצם מתנתק מן המציאות!

מה הבעיה של אדם המחליף רע בטוב וטוב ברע?

ראשית, אם באמת זהו רע והוא מתנהג אליו כטוב, הרי שהוא נוהג שלא כדין. 
אבל בעומק, הבעיה היא שבעצם הוא חי בצורה שאיננה נכונה.

אדם מגיע לארץ חדשה שמעולם לא ראה, ומראש הוא מחליט: במקום הזה 
יש בנין, במקום פלוני יש ים, במקום הזה יש אגם ובמקום ההוא באר. הוא לא 
יכול להחליט! הארץ היתה לפני שהוא הגיע, ואם רצונו לבוא לבקר - שיבוא 
ויראה מה יש בה, אך אין באפשרותו להחליט מראש מהי מציאותה של אותה 

ארץ.
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התורה היא עצם המציאות, ממילא אדם אינו יכול לשנות את התורה. הוא 
יכול לשנות את עצמו, ולהתאים את עצמו למציאות התורה.

הבעיה היא שלפעמים כאשר רוצה האדם מציאות מסויימת, ורצונו מתנגש 
עם מציאות התורה - הוא מחפש רבנים מה׳דור החדש׳ שיתאימו את ההלכה 

לרוח המציאות...

המציאות היא מציאות של תורה, אין מה לשנות שם. אם אדם רוצה לשנות 
משהו, עליו לשנות את מציאות עצמו שתתאים למציאותה של תורה.

מה  של  בנפש  נקודה  מאותה  יוצא  הוא  אם  דברים,  לבדוק  בא  אדם  כאשר 
אדם  למה  דמיון,  מהו  שכן,  הדמיונות.  מתחילים  שם   - שיהיה  רוצה  הוא 
מדמיין דבר? מפני שיש בו איזה שהוא רצון שכך יהיה, או לחילופין פחד מפני 
האפשרות שכך יהיה. כיון שכך, הוא מחדש את המציאות מכח תכונות נפשו.

כשאדם ניגש לבדוק את המציאות, עליו להיות מוכן לקבל אותה כמו שהיא, 
ולא לרצות להשפיע על המציאות, לשנות אותה לפי רצונו. אדם הבא להשפיע 
על המציאות, בעצם יוצא מנקודת הכרעה, ושוב לא יראה את המציאות כמו 

שהיא. 

לאדם כזה לא יעזרו כל ספרי רבותינו, כי לעולם הוא יכוון את הדברים לפי 
תפיסתו. ״כי השוחד יעוור עיני חכמים״ )דברים טז, יט(. רק זה היוצא מנקודה 
נקיה יכול לראות אמת. השוחד גורם לדיין להצדיק את הרשע ולהרשיע את 

הצדיק. 

זו בדיוק ההבחנה שאומרים לטוב רע ולרע טוב. כל אדם הוא דיין של עצמו. 
שוחד עניינו שהוא רוצה צד אחד. אם הוא מוכן לקבל את שני הצדדים בשוה, 

ללא ׳שוחד׳ - יזכה לכוון לאמיתו של דין, הן כלפי אחרים והן כלפי עצמו.

ְוזֹאת ִהיא ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהְמַלַּפְפָּתם ּוְמִביָאָתם ֶאל
ְּבֵאר ַׁשַחת. 

בשלהי  הנודעים  חז״ל  כדברי  בעולם,  שישנה  ביותר  הקשה  הרעה  בעצם  זו 
מסכת סוכה: ״לעתיד לבא מביאו הקב״ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים 
כחוט  להם  נדמה  ורשעים  גבוה,  כהר  להם  נדמה  צדיקים  הרשעים,  ובפני 

השערה״.
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עומק כוחו של היצר הרע, כידוע בספה״ק, הוא כח הדמיון. כלומר, היצר מראה 
לאדם שהמציאות היא אחרת, לא כמו שהיא באמת.

ָאַמר ַהָּכתּוב: ׳ַהְׁשֵמן ֵלב ָהָעם ַהֶּזה ְוָאְזָניו ַהְכֵּבד  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ַּתַחת  ֱהיֹוָתם  ִמְּפֵני  ֶזה  ְוָכל  י(,  ו,  )ישעיה  וגו׳  ֶּפן׳  ָהַׁשע  ְוֵעיָניו 

ַהֹחֶׁשְך ּוְכבּוִׁשים ֵהָּמה ַּתַחת ֶמְמֶׁשֶלת ִיְצָרם.

ורוצה  יצרו  ממשלת  תחת  כבוש  שהאדם  מחמת  שדיברנו:  הדברים  הם  הם 
גורמת לכך שהם  זו  צד אחד - לכן הוא משנה את ההסתכלות, והסתכלות 
מעיינים בתורה הקדושה ומביאים ראיות גדולות לשיטתם. אבל הראיות הללו 

הן בבחינת מגדל הפורח באויר, שהיסוד שלו מוטעה.

נתבאר לנו, אם כן, שהטעות השניה היא שאדם אינו תופס את המציאות כמו 
שהיא. הוא משנה אותה.

ואיך יוכל לצאת מאותה טעות?

ַאְך אֹוָתם ֶׁשְּכָבר ָיְצאּו ִמן ַהַּמֲאָסר ַהֶּזה, ֵהם רֹוִאים
ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. 

אדם שיצא מן המאסר, רואה את האמת. ואיך הוא יצא מן המאסר? אם ישכיל 
לקבל את שני הצדדים בשוה - יצא מהמאסר.

אדם זה, לפני שהוא ניגש לבירור ההלכה, כגון שיש לו חתיכת בשר ומסתפק 
האם מותר לאוכלה או לא, בלבו הוא מסכים באופן מוחלט שעל הצד שהקב״ה 
לא רוצה שיאכלו אותו - ישליכהו לכלב. הוא לא מחפש להתיר את הטריפה 

הזו, ממילא הוא נקי, ואז הוא יצא ממאסר יצרו.

״אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה״ - כלומר, הם מוכנים לוותר על הדבר 
למען הבורא יתברך. ובעומק יותר, אין הם רואים זאת כויתור, וכיון שכך - הם 

רואים את האמת לאמיתה.
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שכן, בעצם האדם מטבעו צריך לראות את האמת. מדוע הוא לא רואה אותה? 
כי יש לו שוחד. ברגע שאדם ביטל את השוחד בנפשו, באופן טבעי הוא רואה 

את האמת.

ִויכֹוִלים ְלָיֵעץ ְׁשָאר ְּבֵני ָאָדם ָעָליו. 

נגוע -  לשמוע עצות. פעמים רבות אדם שאינו  אמנם, צריך גם לדעת איך 
מייעץ לאנשים בעלי נגיעות, והם שומעים מה שהם רוצים.

מספרים על הרב מבריסק זצ״ל, שפעם נכנס אליו אדם שבלשון המעטה היה 
רחוק מאד מדעתו, ושאל שאלה כל שהיא.

הרב מבריסק ישב ושתק זמן ממושך. ההוא ניסה עוד פעם ועוד פעם לשאול 
ויצא מן  לו. התייאש, קם  את שאלתו, ובשלב מסויים ראה שהרב לא עונה 

הבית.

כשיצא, שאלו את הרב מבריסק מקורביו: מדוע לא ענית לו? הוא שאל שאלה, 
היית אומר לו שלא, אתה טועה!

אמר הרב מבריסק: אם הייתי עונה לו, הוא היה מפרש את דבַרי איך שהוא 
רוצה.

מה  את  גם  לשנות  לו  גורמת  האדם  של  האישית  שהנגיעה  היא  המציאות 
שאמרו לו. לא רק שבדעתו הוא רואה הפוך, אלא גם כאשר אומרים לו באופן 

ברור ומוחלט מה לעשות, הוא משנה את מה ששמע.

ָהא, ְלַמה ֶּזה דֹוֶמה? 

למה דומים אותם אנשים שאינם רואים את האמת, לעומת אדם הרואה את 
האמת?

ְלַגן ַהְּמבּוָכה, הּוא ַהָּגן ַהָּנטּוַע ִלְצחֹוק ַהָּידּוַע ֵאֶצל ַהָּשִרים, 
ֶׁשַהְּנִטיעֹות ֲעׂשּויֹות ְּכָתִלים ְּכָתִלים, ּוֵביֵניֶהם ְׁשִביִלים ַרִּבים 
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ְנבּוִכים ּוְמֹעָרִבים - ֻּכָּלם ּדֹוִמים ֶזה ָלֶזה, ְוַהַּתְכִלית ָּבם הּוא 
ִביִלים  ַהּׁשְ ְוָאְמָנם  ֶׁשְּבֶאְמָצָעם,  ַאַחת  ַאְכַסְדָרה  ֶאל  ְלַהִּגיַע 
ּוֵמֶהם  ָהַאְכַסְדָרה,  ֶאל  ֶּבֱאֶמת  ּוַמִּגיִעים  ְיָׁשִרים  ֵמֶהם  ָהֵאֶּלה 

ַמְׁשִּגים ֶאת ָהָאָדם ּוַמְרִחיִקים אֹותֹו ִמֶּמָּנה, 

המטרה היא להגיע לנקודת המרכז, שם נמצאת האכסדרה, וישנם שבילים, 
אלא  אליה,  מובילים  שאינם  רק  שלא  כאלו  ומהם  אליה,  המובילים  מהם 

מרחיקים את ההולך ומובילים אותו לכיוון ההפוך.

הזהירות  הזהירות.  מידת  בענין  הספר  בראשית  שנתבאר  היסוד  בעצם  זהו 
איננה תכלית לעצמה. היא רק שביל, אמצעי, להגיע לאותה אכסדרה, שהיא 

הדבקות בבורא עולם.

ובאמת, בעומדו בתחילת השביל - לא יכול האדם לדעת היכן סופו, שכן, חלק 
גדול מהשבילים נראים בדיוק אותו דבר, ואדם מצד עצמו, בלי לשאול - לא 

יכול לדעת היכן ללכת.

ְוָלַדַעת  ִביִלים, הּוא ֹלא יּוַכל ִלְראֹות  ְוָאְמָנם ַההֹוֵלְך ֵּבין ַהּׁשְ
ִביל ָהֲאִמִּתי אֹו ַּבּכֹוֵזב, ִּכי ֻכָּלם ָׁשִוים ְוֵאין  ְּכָלל ִאם הּוא ַּבּׁשְ
ַהֶּדֶרְך  ֶׁשֵּיַדע  ֹלא  ִאם  אֹוָתם.  ָהרֹוֶאה  ְלֵעין  ֵּביֵניֶהם  ֶהְפֵרׁש 
ִּבְבִקיאּות ּוְטִביעּות ַעִין ֶׁשְּכָבר ִנְכָנס ָּבם ְוִהִּגיַע ֶאל ַהַּתְכִלית, 

ֶׁשהּוא ָהַאְכַסְדָרה. 

בעין השכל איננו יכולים להבדיל בין טוב לרע. הק״נ טעמים לטיהור השרץ 
נראים הגיוניים מאד, ולעתים גם יש לנו הסכמות עליהם. 

אדם הנמצא בדרך, לא יכול לדעת אם הסברא שאומר אמיתית היא, או שהיא 
דמיון מחמת רצונו להתיר לעצמו דברים בחיים. אין באפשרותנו לדעת אם 

הדרך הזו נכונה או הדרך השניה היא הנכונה.

איך בכל אופן ידע אדם באיזו דרך עליו לילך?
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ַהְּדָרִכים  ָּכל  רֹוֶאה  הּוא  ָהַאְכַסְדָרה  ַעל  ְּכָבר  ָהעֹוֵמד  ְוִהֵּנה 
ְלָפָניו ּוַמְבִחין ֵּבין ָהֲאִמִּתִּיים ְוַהּכֹוְזִבים, ְוהּוא ָיכֹול ְלַהְזִהיר 

ֶאת ַההֹוְלִכים ָּבם, לֹוַמר: ׳ֶזה ַהֶּדֶרְך ְלכּו בֹו!׳ 

רק מי שעבר את אותה דרך, יכול להזהיר את בני האדם. ובאמת אלה הנמצאים 
למטה אומרים: איך הוא יודע, הרי לא רואים שום דבר?

הרבה פעמים גדולי הדור אומרים כל מיני דברים, ואדם אומר: ׳לא נראה לי...׳, 
כי אינם רואים את סופה של הדרך.

״איזהו חכם הרואה את הנולד״. את סוף הדבר רואה החכם כבר מראשיתו. 

כמו שידוע, כאשר מותחים שני קוים במקביל ובאחד מהם עושים סטיה קטנה, 
בתחילה ההפרש מזערי, כמעט ולא נראה הבדל. ההבדל העצום מתגלה בסוף. 

ובאמת, האדם שזכה להגיע לסוף, רואה בדיוק להיכן השביל הזה מוליך ולהיכן 
השביל השני מוליך, אבל זה שלא זכה להגיע לסוף, בתחילת הדרך אינו יודע 

באיזו דרך ללכת, כי הדרכים נראים בעיניו שוים.

ְוִהֵּנה ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ְלַהֲאִמין לֹו - ַיִּגיַע ַלָּמקֹום ַהְּמֻיָעד, ּוִמי ֶׁשֹּלא 
ֵאר אֹוֵבד  ִיְרֶצה ְלַהֲאִמין ְוִיְרֶצה ָלֶלֶכת ַאַחר ֵעיָניו - ַוַּדאי ֶׁשִּיּׁשָ

ְוֹלא ַיִּגיַע ֵאָליו. 

דבר,  אותו  בדיוק  נראים  הדרכים  ללכת.  יכולים  איננו  שלבד  כן,  אם  הבנו, 
וצריכים לשאול מישהו שכבר עבר שם.

אבל מה נעשה שאומרים לנו שלא רק דרך אחת נכונה להגיע לאכסדרה. ישנן 
מאה דרכים, נניח שכולם מודים ששבעים ושמונה מהן אינן נכונות, אך עדיין 
נשארו לפנינו עשרים ושתיים דרכים נכונות, וכל אחד מצביע על דרך אחרת. 

איך נדע באיזו מהן לצעוד?

יאמר האדם: לא נורא, העיקר שהדרך הזו מגיעה... אבל מהי הדרך הקצרה? 
הרי ישנה דרך ארוכה שהיא קצרה וישנה קצרה שהיא ארוכה. וגם אם היא 
קצרה, מי אמר שהיא מתאימה לי? לפעמים יש דרך קצרה שכדי לעבור בה 
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נזקקים לג׳יפ ארבע על ארבע, ואם יסעו שם במכונית רגילה, יתקעו באמצע 
הדרך. זוהי דרך קצרה רק כלפי מי שיש לו את הכלים הנאותים לעבור בה, ומי 

שאין לו - לא יצליח לעבור בה.

ישנם דרכים שמוסכם על כל רבותינו: זה לא! את העובדה שדרכים אלו אינם 
מביאים לנקודת התכלית - זה הבנו ברור. אבל בתוך זה, ישנם כידוע הרבה 

דרכים שדרכו בהם רבותינו, ואיך ידע אדם באיזו מהן עליו ללכת?

אלא מאי, יאמרו לאדם: לך תשאל! אבל מה יעזור לו שישאל, הרי בעצם זה 
שניגש לשאול רב פלוני ולא רב אלמוני - מראש מונחת בכך החלטה מה תהא 

התשובה. 

זו גופא השאלה: את מי ללכת לשאול? מאיזו נקודה עלינו לצאת?

כשנראה את הנמשל, נבין יותר את המשל שראינו עד כה.

ְּבתֹוְך  הּוא  ְּבִיְצרֹו,  ָמַׁשל  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ִמי  ַהֶּזה,  ַהָּדָבר  ֵּכן 
ִביִלים - ֹלא יּוַכל ְלַהְבִחין ֵּביֵניֶהם, ַאְך ַהּמֹוְׁשִלים ְּבִיְצָרם,  ַהּׁשְ
ִביִלים ְוָראּו  ֶׁשְּכָבר ִהִּגיעּו ֶאל ָהַאְכַסְדָרה ּוְכָבר ָיְצאּו ִמן ַהּׁשְ
ָּכל ַהְּדָרִכים ְלֵעיֵניֶהם ְּבֵברּור, ֵהם ְיכֹוִלים ְלָיֵעץ ְלִמי ֶׁשִּיְרֶצה 

ִלְׁשֹמַע, ַוֲאֵליֶהם ְצִריִכים ָאנּו ְלַהֲאִמין. 

נתקדם שלב נוסף. מהי העצה שיתן לנו אותו חכם? הן לכאורה אם ישנה רק 
דרך אחת, זו איננה עצה שטובה רק לי. זו הדרך!

וכמה  כמה  באמתחתו  כבר  לו  יש  חכם,  באמת  הוא  אם  ראשון,  דבר  ובכן, 
דרכים, וודאי לא יציע לכולם את אותה דרך. אם כל האנשים הנכנסים אליו 
מקבלים את אותה עצה, זה סימן שעדיין לא הגיע לאכסדרה, כי אם היה שם 
היה יודע שאי אפשר לתת לכולם את אותה עצה, שהרי כל אחד נמצא במקום 
שונה, לכל אחד נפש שונה, ועצה שטובה לראובן - היא בבחינת שור המזיק 

לשמעון. 

זה שהוא חכם ונמצא למעלה, אין זה אומר בהכרח שיתן לכל האנשים את 
אותה דרך שהוא עבר בה. ממש לא! הפוך: ישנם הנמצאים למעלה, אבל את 
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הדרך שהם עברו, הם לא יתנו כמעט לאף אחד, כי אינה מתאימה לאנשים מן 
השורה.

ְוָאְמָנם ַמה ִהיא ָהֵעָצה ֶׁשֵהם נֹוְתִנים ָלנּו? 

זוהי שאלת השאלות: מהי העצה?

הרי הרמח״ל היה חכם שהגיע לאכסדרה. מהי, אם כן, העצה שהוא נותן לנו?

נכונים,  שבילים  ושניים  עשרים  למשל  ישנם  שאם  אומרים,  היינו  בפשטות 
העצה תהיה ללכת בדרך מסויימת, כגון: לך בשביל מספר שבע! 

אבל הרמח״ל כותב עצה לגמרי אחרת:

ב ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם׳! ִּכי ְכָבר ֵהם  ׳ּבֹואּו ֶחְׁשּבֹון - ּבֹואּו ּוְנַחּׁשֵ
ִנּסּו ְוָראּו ְוָיְדעּו ֶׁשֶּזה ְלַבּדֹו הּוא ַהֶּדֶרְך ָהֲאִמִּתי ְלַהִּגיַע ָהָאָדם 

ֶאל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר הּוא ְמַבֵּקׁש, ְוֹלא זּוַלת ֶזה.

העצה של החכמים הנמצאים באכסדרה היא, שכל אדם יעשה לעצמו חשבון 
נפש.

ולכאורה, מה יעזור שיעשה חשבון נפש? הרי מדובר כאן על אדם שכבר ישב 
ועשה חשבון נפש, הגיע לכלל ספק, לנקודה שאינו יודע איך להכריע בה - 

וכעת הוא בא לחכם לפשוט את הספק. מה יועיל לו אותו חשבון נפש?

כפי  מאד,  עמוקה  נקודה  הרמח״ל  בדברי  מונחת  דבר,  של  לאמיתו  אמנם 
שיתבאר לפנינו.

אדם  זוהר.  מלשון  היא  שזהירות  ביארנו,  הזהירות  בחלקי  דברינו  בתחילת 
מצידו נזהר, וכתוצאה מכך הוא מקבל זוהר מלמעלה, הארה משמים.

טועה  הוא   - הנכונה  למסקנה  יגיע  נפש  חשבון  שכשיעשה  חושב  אדם  אם 
טעות מוחלטת. הרי הרמח״ל מעיד לפנינו שכל הצדדים נראים אותו דבר, ואם 

כך, מה יעזור לו חשבון הנפש.
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עושה,  שהוא  מה  על  נפש  חשבון  לעשות  בא  לא  הוא  האמיתית:  התשובה 
וחשבון זה גם לא יועיל לו מאומה, כי יש לו ראיות מוצקות לשיטתו. 

ודאי שיש גם חשבון נפש חיצוני מה אני עושה, האם מעשי מתאימים עם 
השולחן ערוך או לא, אבל חלק גדול מהאנשים, כפי שביאר הרמח״ל לעיל, 
עוד לפני שעשו את חשבון נפשם הם כבר בנו לעצמם עשרות ראיות מוכחות 

לצדקת דרכם.

יצא  האם  אלא  בפועל,  עושה  הוא  מה  אינו  העיקרי  הנפש  חשבון  כן,  אם 
מנקודה נקיה.

ישנו חשבון נפש ברור שאדם יודע שעשה טעויות בפועל: דיבר לשון הרע, 
לא כיוון היטב בקריאת שמע וכו׳, הכל ברור. זה חשבון נפש ראשוני ומוכרח, 

ברור. אבל לא זו עצתם של החכמים הגדולים. 

בעצם, אף אדם בעולם אינו יכול לתת לזולתו עצה אמיתית מה עליו לעשות 
מכח ההגיון, כי אי אפשר להבין את עומק בני האדם ואי אפשר לדעת מה עבר 

עליהם. 

העצה שנותנים כאן החכמים היא לגמרי שונה. הם אומרים לאדם: אם תהיה 
נקי בהתחלה, עיניך יראו מה שהן צריכות לראות. אבל אם אינך נקי בהתחלה 
- לא יעזרו שום עצות בעולם. עליך לעשות, אפוא, חשבון נפש האם באמת 

הנך מגיע לעשיית המעשים ממקום נקי.

זוהי בחינת ״צבת בצבת עשויה״. כאשר האדם מנסה להגיע למקום נקי, הוא 
לא מצליח להגיע לשם, כי אולי הסיבה שהוא רוצה להגיע למקום הנקי נובעת 

ממקום לא נקי, וחוזר חלילה.

ולא מתוך  נקיות  נקי מתוך  אבל כאשר האדם באמת מתכוון להגיע למקום 
נגיעה, הקב״ה מאיר עליו זוהר מלמעלה שיכוון אותו לנקודת האמת.

אין כוונת הדברים שאז הוא יראה את המציאות כמו שצריך לראותה. השבילים 
נראים אותו דבר, וגם כשאדם עושה חשבון הנפש, תמיד ישארו רבנים מסויימים 

שיאמרו הפוך, ותמיד תישאר הבעיה את מי ללכת לשאול. 

אנשים סבורים שהצדיקים מבינים בכל נושא ששואלים אותם, וזו טעות! צריך 
שיהיה ברור: גם הצדיקים הגדולים אינם יודעים ומבינים הכל! אפילו שלמה 
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המלך, החכם מכל אדם, העיד על עצמו: ״אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני״ 
)קהלת ז, כג(, ק״ו גדולי דורנו והדורות כולם שהחכמה רחוקה מהם. וכיון שכך, 

הצדיק אינו יכול להגיע לחקר האמת מצד ההגיון השכלי שלו.

איך, אם כן, אדם מגיע לחקר האמת?

בדברי  כאן  האמורה  זו  היא  אחת  דרך  דרכים.  שתי  ישנן  כללי  באופן  כאן 
הרמח״ל, שהאדם עושה חשבון נפש ומכח כך מקבל הארה מלמעלה ונעשה 

מחובר לאמת שהיא למעלה מהשגתו. 

כאשר האדם מכוון את עצמו לנסות להגיע לאמת, על אף שגם הנסיון הזה 
לא מספיק נקי, אבל יש בו איזה שהוא ניצוץ של אמת, וכיון שכך, תהיה לו 
יותר  לאמת  ככל שהרצון שלו  לראות את האמת.  להתחיל  דשמיא  סייעתא 

חזק, ככל שהזהירות יותר חזקה - כך הזוהר שיקבל יהיה יותר חזק. 

זו הדרך הראשונה.

הדרך השניה היא, ללכת לצדיק ולקבל את עצתו.

עתה נתבונן: איך הצדיקים יודעים מה לענות? מהיכן באה להם ידיעה זו?

כמו בכל דבר, כיון שמדרגת הצדיקים איננה שוה, גם ידיעותיהם אינן באות 
מאותו מקור. כמו שמצינו בחז״ל הקדושים, שלאברהם אבינו היה מלאך אחד 
שלימדו תורה, ליצחק מלאך אחר וליעקב מלאך אחר. אם כן, לא כל הגילויים 

של כל הצדיקים שוים. לכל צדיק יש גילוי ממקום אחר.

אבל גם מה שיודע הצדיק, ואפילו אם גילו לו כעת דבר ממתיבתא דרקיעא, אין 
זו ידיעה מוחלטת. גם ידיעה המגיעה ממתיבתא דרקיעא נתונה לשינויים. 

המלך  שמע,  לחבירו:  מגלה  למלכות  המקורב  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
החליט כך וכך. עד שהוא דיבר, דבריו אינם שוים כלום, כי המלך כבר שינה את 
דעתו שלש פעמים מאז. זה נכון שהוא יודע יותר מאחרים, הוא יודע מה המלך 

החליט, אבל ידיעתו היא רק עד גבול מסויים, והיא עשויה להשתנות.

לכן, גם כשצדיקים יודעים דברים, זו ידיעה חלקית בלבד, אין ידיעה שלימה!

אם כך, עדיין נמצאים אנו בנקודת בעיה. הרי גם אם הצדיק יודע כי גילו לו 
מן השמים - אבל עדיין זו איננה ידיעה מוחלטת. רק נבואה שנאמרה לטובה 



תר פרק ג: בבאור חלקי הזהירות ישריםמסילת

דין של  נגזר כך בבית  קיימא לן שאינה משתנה, אבל דברים אחרים, אפילו 
ללכת  כן,  אם  מה,  לשם  הזמנים.  את  ומחליף  עתים  משנה  הקב״ה  מעלה, 

לשאול את הצדיק?

ובכן, דבר ראשון הצדיק פחות טועה, וזה ודאי עדיף מכלום. אדם שאינו מבין 
כלל במסחר ובא לעשות עסק, יתייעץ קודם עם מישהו שמבין בעסקים. על 

אף שגם זה שמבין קורה והוא טועה, אבל הסיכוי שלו לטעות קטן יותר. 

כשאדם הולך לצדיק, יכול להיות שגם הוא יטעה, אבל הוא לא טועה כמוהו, 
וכבר הרוויח אחוז מסויים של טעויות.

אמונה  להיות  יכולה  זו  אמונה!  היא:  יותר, התשובה האמיתית  בעומק  אבל 
באמונה  המתקשרת  חכמים  אמונת  להיות  יכולה  וזו  עולם,  בבורא  ישירות 

בבורא עולם.

כאשר לאדם יש ספק מסויים מה לעשות, עליו להאמין שהקב״ה יכוון אותו 
אל האמת. או דרך הצדיק או לא דרך הצדיק, כשיטת הרמח״ל כאן.

אם זה נעשה דרך הצדיק, האדם הולך לצדיק ושואל: האם לעשות דבר פלוני 
או לא לעשות. לא שהצדיק יודע באופן מוחלט, יתכן שהוא לא יודע. אלא 
שיש לשואל אמונה שהצדיק, שהוא בטל לקונו, יהיה צינור לכוון אותו למה 
שהקב״ה רוצה. הוא מאמין שהקב״ה ישלח דרכו את התשובה שצריך השואל 

לשמוע.

זה עומק המעשה שהיה עם הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל. פעם הוא אמר 
למישהו: לא צריך להיות צדיק בכדי לברך את עם ישראל ושהברכות יתקיימו, 
מספיק שתהיה למברך אהבת ישראל. אמר לו: נו, אז גם אני אעבוד על אהבת 
ישראל, ואז אוכל לברך. אמר לו: לא, בכדי שתהיה אהבת ישראל צריך להיות 

צדיק...

עומק הסיפור כך הוא: בעצם, למה צריך אהבת ישראל בכדי לברך אנשים?

כך,  או  כך  לעשות  האם  אותו  ושואלים  אנשים  אליו  שנכנסים  אדם  ישנו 
והוא עונה מתוך נגיעות אישיות. כגון: יהודי עשיר שואל אותו האם להיכנס 
לעיסקה גדולה, והוא עונה בחיוב, כי חושב לעצמו שאת המעשר יתרום הלה 

למוסדותיו...
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אדם שיש בו אהבת ישראל אמיתית, מציע לשני רק עצה כזו שהיא באמת 
טובתו, כמו שיבואר להלן בפרק הנקיות. אדם כזה ברכותיו מתקיימות, כי לא 

מעורב בתשובתו שום שיקול של טובתו האישית. 

העומק של אהבת ישראל נעוץ באותה נקודה שהצדיק יוצא מנקודה נקיה, ללא 
פניות. הרי מפני מה אדם אינו יכול להכריע לבד? כי הוא מפחד שמא הנקודה 
הולך  הוא  נכונה.  תהיה  לא  הכרעתו  ממילא  נקיה,  איננה  יוצא  הוא  שממנה 
לצדיק שאין לו נגיעות באותה נקודה, וממילא בטל לבורא עולם - ואז הוא 

יכול להיות צינור שדרכו תושפע התשובה הנכונה.

רק  יכול  הוא  לגמרי.  העצה  את  מבין  עצמו  הכוונה שהצדיק  אין  שוב:  אבל 
לענות תשובה ממקום נקי שאין בו נגיעה, ואז זהו אור המגיע מהאין סוף עד 

האדם ולכן הוא אמיתי.

ככל שאדם יותר נקי - הוא מכוון יותר אל האמת, אך לעולם נשארים אנו 
בנקודה שאינה מספיק נקיה, ועינינו פונות לבורא עולם שיטהר אותנו ונזכה 

להידבק בו באמת ובתמים.

והנה כאמור, העצה שמייעצים החכמים לאדם היא: ״בואו חשבון, בואו ונחשב 
חשבונו של עולם״.

ונתבונן: מה באמת יעזור לאדם שיעשה חשבון, הרי את החשבון כולם יודעים! 
כל אחד יודע שעל מצוה מקבלים גן עדן ועל עבירה גיהנם, ויודעים גם שהמצוה 
מביאה לשלמות והעבירה מרחיקה את האדם מתכליתו. הכל גלוי וידוע. מה 

יעזור, אם כן, לאדם שיחשוב על כך עוד?

ובכן, ראשית, ודאי שעצם המחשבה וההתבוננות גורמת לו להיות יותר קרוב. 
זוהר, הארה. כאשר  אבל בעומק, כפי שנתבאר רבות, הזהירות היא בבחינת 

האדם מתבונן בדבר, הוא מקבל אור פנימי המסייע בעדו.

וביתר בירור, הקב״ה ״יצר את האדם בחכמה״, כלשון הכתוב: ״כולם בחכמה 
עשית״ )תהלים קד, כד(. בעצם, החכמה נמצאת בכל פרט מהבריאה, כמו שרואים 
האיברים  לכל  מהמח  החכמה  את  מוליך  השדרה  שחוט  האדם,  בגוף  זאת 

כולם.
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לכן, כל מקום וכל איבר שאדם מאיר בו את נקודת החשבון, את נקודת החכמה 
- מכח כך הוא בעצם מנהיג אותו לתכליתו.

״כולם בחכמה עשית״, שורש כל דבר הוא בחכמה. כאשר האדם אינו מתבונן 
בדברים, הרי שאין את גילוי החכמה באותו מקום, באותו איבר, והאיבר הולך 
כפי תאוות רצונו. על האדם להאיר את החכמה בכל האיברים, אבל ראשית 

הוא חייב להאיר את אותו חשבון, את אותה מחשבה במקורה.

לכן העצה האמיתית שנותנים לנו היא: לחשוב! ורק אלו שהגיעו לאכסדרה 
נותנים עצה זו. מדוע? כי רק הם רואים איך הדברים בנויים בשורשם. מי שלא 
הוא מחפש  לא את השורש, ממילא  הענפים,  רק את  רואה  לאכסדרה  הגיע 

עצות רק מה לעשות בפועל, כי זה מה שנראה בענפים.

אבל מי שהגיע לשורש - שם הוא רואה את ה״כולם בחכמה עשית״. הוא 
רואה ששורש כל דבר נעוץ בחכמה, ומכח ראיה זו הוא מבין שבכדי לשלוט על 

כל דבר צריך לעורר את נקודת החכמה שבו.

לכן, העצה הראשונה היא: ״בואו חשבון״, כי לולא שאדם עושה חשבון, הוא 
לא מאיר את אור החכמה.

ראוי  איך  ואיבר  איבר  כל  על  מתבונן  הוא  עושה?  החשבון שאדם  מהו  הרי 
שינהג בו ואיך הוא נוהג, ומה התכלית של נוהג זה, ובזה מאיר את החכמה 

שבאותו איבר, ובעצם מקשר אותו בשורשו שהוא: ״כולם בחכמה עשית״.

אם הוא רק מתבונן מה לעשות בפועל אך אינו מתבונן בשורשי הדברים, הרי 
שאינו מאיר את האור הפנימי של החכמה, ונמצא שהוא מתחיל באמצע הדרך 

ולכן אינו יכול לתקן.

אבל כאשר הוא מתבונן בשורשי הדברים, איך הם בנויים, מה הקב״ה רוצה 
שהאדם יעשה - הוא בעצם מוליך את הדברים בצורה של חכמה, שהקב״ה יצר 
את האדם בחכמה ומנהיג אותו בחכמה, ואז האדם מעורר בקרבו כח לשלוט 

על כל האיברים.

כל  על  שולט  הוא  כן,  אם  בעומק,  לבא״.  על  ״מח שליט  כי  הוא  ידוע  כלל 
האיברים כולם. מדוע? כי ״כולם בחכמה עשית״, הוא השורש של הכל.
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כאשר האדם מתבונן ומאיר את ה״כולם בחכמה עשית״ - בכוחו להאיר את 
ה״מח שליט על לבא״. אבל כאשר הוא לא מתבונן בדברים, רק מחפש מה עליו 

לעשות, הרי שיש לו ענפים בלי שורש, ואילן כזה אין לו קיום.

אם כן, עומק ענין ההתבוננות אינו רק להתבונן מה לעשות. זהו אמנם חלק 
חשוב, אך לא העיקרי. ע״י ההתבוננות צריך האדם להגיע למהלך של התקשרות 

לתפיסת החכמה בשורשי הדברים איך הם בנויים.

מאד  העמיקו  הם  במדות,  עסקו  שכאשר  רבותינו,  מדברי  בחלק  רואים  אנו 
בחקר הדבר. מדוע? בפשטות, כדי להבין דבר זה צריך לבדוק איך הוא בנוי, 
ולשם כך צריך להעמיק. זה נכון, אבל בעומק יותר, הם העמיקו לבדוק איך 

הדבר בנוי כדי להאיר את אור החכמה שבדבר.

חז״ל אומרים: ״ולא עם הארץ חסיד״ )אבות ב, ה(. מדוע? ראשית, מחמת שאינו 
יודע מה לעשות. אך כמו שכבר הקשינו, אם אינו יודע - שילך לחכם והחכם 
יאמר לו מה לעשות? התשובה היא: גם כשהחכם יאמר לו מה לעשות, הוא 

עדיין ישאר עם הארץ!...

שכן, מה ההבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ? עם הארץ, יתכן שגם הוא יודע 
פסקי הלכות מה לעשות, אבל החכם מבין את המהלך של הדברים, איך הם 

בנויים. 

״סוף מעשה במחשבה תחילה״. איך הספר כאן בנוי? ראשית גילה לנו המחבר 
את התכלית, שהיא הדבקות בו יתברך, ולאחר מכן מה הם המהלכים להגיע 

אליה. ולכאורה, לשם מה צריך לבאר כבר בתחילה את התכלית? 

התשובה פשוטה: אם הספר היה מכיל עצות לתיקון המדות - אכן הוא לא היה 
בנוי בצורה זו. הספר היה מתחיל בזהירות, זריזות וכו׳. 

אבל הספר בנוי על מהלך של חכמה, וחכמה היא בסוד ״סוף מעשה במחשבה 
תחילה״. לכן ראשית הוא מבאר את התכלית שהיא הדבקות בו יתברך, ולאחר 
מכן הולך לפי סדר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, זריזות לידי 

נקיות וכו׳.

ולא בעולם הבא, שנאמר  ״תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה 
׳ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון׳״ )ברכות סד ע״א(. מדוע למי שאינו 
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תלמיד חכם יש מנוחה, האם משום שכבר הגיע לשלמות? ודאי שלא, אלא 
שהחכם חי במהלך, וכיון שכך הוא הולך מחיל אל חיל. אבל מי שאינו חכם, 
אינו רגיל ללכת במהלך, ממילא הוא לא הולך מחיל אל חיל, אלא קונה נקודה 

ונעצר בה.

הספר ׳מסילת ישרים׳ בנוי על אדני יסודות פנימיות החכמה. כמו שידוע בשם 
המשגיח ר׳ ירוחם זצ״ל, שב׳מסילת ישרים׳ גנז הרמח״ל את כל תורת הקבלה 

שהיתה בידו.

ולכאורה, מאי נפקא מינה אם יש בספר קבלה או אין, הרי לא כתובים כאן 
עניני קבלה להדיא, ולשם מה עלינו לדעת ששורשו נעוץ בפנימיות?

התשובה היא: כדי להבין שהספר אינו ספר עצות איך לתקן בלבד, אלא זהו 
ספר של מהלכי חכמה, איך לתקן את המדות לפי מהלכי החכמה. לכן, מי שאין 

בו את אותה חכמה, לא יבין את העצה.

בעצם, העצה הראשונה שכתובה בספר היא: ״בואו חשבון״, וכותב הרמח״ל 
שנבין שמהלכי  עצה?  אותה  העומק של  מהו  נותנים.  העצה שהחכמים  שזו 

החכמה - הם מהלכי העבודה!

המדות.  תיקון  של  מהלך  וישנו  תורה  של  מהלך  שישנו  מבינים  בפשטות 
כשאדם מחפש עצה לתיקון מידת הכעס, הוא לא מבין שזה קשור לחכמה. 
כולם מכירים את העצות: שיחליף בגדים, שיחכה שתי דקות וכו׳. מה זה קשור 

לחכמה?

כיון שאנשים מכירים רק את העצות בלי החכמה, לכן כמעט אף אחד אינו 
הולך  אדם  אם  בחכמה.  מהלכים  הן  העצות  בעצם  כי  אותן,  ליישם  מצליח 
את  בפועל  מקיים  והוא  מעשה  לידי  מביאה  שתורה  הרי  מהלכים,  באותם 

העצות, אבל אין מהלך של עצות ללא מהלכי החכמה.

הספר מלמד את האדם מהלכי חכמה עד העבודה המעשית, אבל עבודה מעשית 
ללא מהלכי חכמה אינה קיימת. 

לכן החכמים אינם מייעצים לאדם: יש לך בעיה של גאווה, אתה מחפש להיות 
עניו? שב בספסל האחרון בבית הכנסת, תלבש בגדים פשוטים וכו׳. 

הם מייעצים לו עצה לגמרי אחרת: ״בואו חשבון״, תחשב חשבונו של עולם! 
אחרי שתחשב חשבונו של עולם, מכח הארת החכמה - תגיע בודאי גם לעצות 
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המעשיות הכתובות בדברי רבותינו וגם בספר הזה, אבל הן כתובות רק עבור 
אדם שחי במהלכי החכמה. עבודת ה׳ נועדה רק למי שחי במהלכי החכמה, 

״לא עם הארץ חסיד״.

רוב בני האדם אינם מבינים כיצד ע״י מחשבה ניתן לתקן את המדות, והרי 
המחשבה היא כעוף פורח שאינו פועל כמעט כלום אצלם. כל זאת מפני שאין 
קבועה  מחשבתם   - יחידים  רק  נפזרות.  מחשבות  אלא  חכמה,  מהלכי  להם 

במהלכי החכמה, ואצלם תיקון המדות נעשה על פי מהלכי חכמה.

ָּתִמיד  ְּבִׂשְכלֹו  ִמְתּבֹוֵנן  ִלְהיֹות  ָהָאָדם  ָצִריְך  ָּדָבר,  ֶׁשל  ְּכָללֹו 
ְּבָכל ְזַמן, ּוִבְזַמן ָקבּוַע לֹו ְּבִהְתּבֹוְדדֹו.

זמן״  בכל  ״תמיד  והמילים  היא,  סופר  שטעות  אומרים  היינו  בשטחיות 
מיותרות. 

לכאורה צריך היה להיות כתוב: ״כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן 
בשכלו בזמן קבוע לו בהתבודדו״, שהרי הדברים מתייחסים ל״בואו חשבון״, 
יעשה  היום  כל  במשך  אם  זאת?  יעשה  מתי  א״כ  עולם,  של  חשבונו  לחשב 
ודאי  המצוות?  שאר  את  יקיים  ומתי  יתפלל  מתי  ילמד,  הוא  מתי  חשבון, 

שמוכרחים לייחד לכך זמן מסויים ביום בלבד.

צריך  הוא:  הדברים  סיכום  הכלל,  אחר.  לגמרי  משהו  כותב  הרמח״ל  אבל 
הרמח״ל:  לנו  אומר  כלומר,  זמן,  בכל  תמיד  בשכלו  מתבונן  להיות  האדם 
ידידי היקר! אי אפשר פתאום חצי שעה ביום להתיישב ולהתחיל לחשוב. זה 

לא יקרה, וגם אם כן - לא תצליח בעריכת החשבון כראוי. 

אם רצונך באמת לזכות להבחנת ״בואו ונעשה חשבונו של עולם״, עליך לדעת 
כי אותם חכמים שעברו את האכסדרה והציעו עצה זו, נותנים את העצה בדיוק 
תורה.  של  בעמלה  השקועים  חכמים  תלמידי   - נמצאים  הם  בה  מהמדרגה 
ובעומק יותר, מחשבתם כל הזמן מעיינת בתורה הקדושה. משם הם מציעים 

עצות.

אם כן, ״בואו חשבון״ הוא בעצם הגלד האחרון של עצתם. כדי לקיים את 
אותה עצה, צריך להיות אדם חושב. אדם שאינו חושב - לא יוכל גם לקיים 

את ה״בואו חשבון״.
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לכן, כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו. מתי? תמיד בכל זמן! 
במה הוא מתבונן כל הזמן, בחשבון נפש? לא. הוא מתבונן בתורה הקדושה. 
אלא שלא די בהתבוננות התמידית בהוויות דאביי ורבא, אלא עליו להוסיף לכך 
את ההתבוננות בזמן קבוע לו בהתבודדו, בו יערוך לעצמו את חשבון נפשו, 

אבל התחלת העבודה היא להיות אדם חושב ומתבונן!

משל למה הדבר דומה, נותנים לאדם תרגיל חשבוני ארוך: שתיים כפול שבע 
וכו׳, ומבקשים  ועוד עשר כפול חמש ועוד אלף מאתיים כפול עשרים אלף 
ממנו את פתרונו. הוא אומר: בסדר, תביאו מחשבון ואפתור את התרגיל, כי 
בלעדיו - מי יודע מתי אגמור לחשב תרגיל זה! המחשבון הוא הכלי הנדרש 

לעריכת החשבון.

החכמים נותנים לאדם עצה: בוא ותעשה חשבונו של עולם. כן, אבל כדי לעשות 
באפשרותו   - זה  כח  לאדם  יש  אם  החושב״.  ״כח  הנקרא  כח  צריך  חשבון, 

לעשות חשבונו של עולם, אם לא - בשום אופן לא יוכל לעשות זאת.

תינוק  אולי  עולם?  של  חשבונו  לעשות  יכול  לא  מי  סבורים:  אנו  בפשטות 
אדם  כל  אבל  מוחין,  משותק  ל״ע  אדם שהוא  או  כמעט  עובד  אינו  שמוחו 

נורמלי, גם אם אינו שקוע בתורה, ודאי יוכל לחשבן דברים.

אולם האמת היא שלא! אם אדם אינו שקוע בעיון התורה הק׳, בעצם מוחו 
לידי  מביאה  ״תורה  הנפש.  חשבון  לעשות  יוכל  לא  גם  ממילא  עובד,  אינו 

זהירות״. אין זהירות שהיא עצה לעשות חשבון נפש בלי תורה. 

שכן, כפי שביארנו, אין זה חשבון בעלמא שכדי לעשותו אין צורך להיות אדם 
המתבונן בשכלו תמיד בכל זמן. ברחוב ישנם הרבה אנשים מוכשרים היודעים 

לחשב דברים.

זהו חשבון שעניינו להאיר את התפיסה השורשית שבאדם, שהיא  ולא!  לא 
״כולם בחכמה עשית״, ואדם שאינו לומד את התורה ואינו מעיין בה, ומנסה 
לעשות חשבון נפש, לא יוכל להאיר את אור ה״כולם בחכמה עשית״. רק חצי 
שעה ביום הוא חי את ה״כולם בחכמה עשית״, ובשאר שעות היום הוא אינו 

חי בחכמה.

אם אדם מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן, הרי שהוא חי לאורך כל היום ש״כולם 
בחכמה עשית״, ממילא בהגיעו לעשיית חשבון נפש - גם אז הוא חושב ומאיר 
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את אור ה״כולם בחכמה עשית״. אבל אם רק חצי שעה ביום הוא חי במהלך 
זה, הרי שאינו מגיע לשורש ולא יתכן שהחכמה תעזור לו.

הרי כולם יודעים לעשות חשבון. יודעים שמצוה מקרבת את האדם לבוראו 
ועבירה מרחיקה, וכן שעל מצוה יקבל גן עדן ועל עבירה גיהנם. מדוע הידיעה 

אינה משפיעה עלינו? כי אין לנו את ״כח המחשבה״.

המונעת  היא  הלב  ערלת  ורק  לנו,  יש  מחשבה  שכח  מבינים  אנו  בפשטות 
מאיתנו להתקדם. ודאי שגם זה סוג של בעיה, אך הרי העצה לכך היא להשליט 
את המח על הלב, ומדוע בחלק גדול מהמקרים לא מצליחים לעשות זאת? כי 

חסר במח את אור המחשבה האמיתית!

המחשבה האמיתית נמצאת במח כאשר האדם מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן. 
בבחינת  היא  חכמתו  החכמה,  אור  שהוא  הנשמה  אור  במחשבתו  שורה  אז 
״החכמה תחיה את בעליה״, ותורתו היא תורת חיים. דבר חי - בכוחו לשלוט 

על הלב.

לעשות.  מה  עצות  על  רק  מתבססת  אינה  אמיתית  עבודה  כי  לדעת,  עלינו 
מוחין  לבנות  היא  העבודה,  במהלכי  להיכנס  הרוצה  לאדם  היחידה  העצה 
דקדושה, שמוחו יהיה מעיין ומהרהר בדברי התורה הקדושה. ושוב: לא מדובר 
על גירסא בעלמא. אחרי ה״ליגמר״, צריך להגיע ה״ליסבר״! מהלכי החכמה של 
התורה הקדושה צריכים להיות עצם חייו, ומשם יגיע בעז״ה לעולם העבודה 

הפנימית.

לעשות  האדם  על  נפש,  חשבון  אותו  שאת  לנו  מדגיש  הרמח״ל  והנה 
באופן  יעשה  הזה  הנפש  רצוי מאד שחשבון  לכתחילה  כלומר,  ״בהתבודדו״. 

של התבודדות.

מדוע?

ובכן, ראשית במובן החיצוני, כאשר האדם רוצה לחשוב על משהו עיוני, נצרך 
לו מקום שקט. אם ישב בחברת שלושה ילדים צורחים ורעש מבפנים ומבחוץ, 
אפילו חשבון בנק יהיה קשה לו לחשב כך, על אחת כמה וכמה חשבון יותר 

פנימי.
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אבל בעומק טעם הדבר, כי האור הפנימי מאיר לאדם דווקא במקום ההתבודדות. 
כאשר האדם נמצא עם בני אדם, כיון שרוב בני האדם בדרך כלל נוטים לחומר, 
אדם,  בני  מחברת  פורש  הוא  כאשר  אבל  ונעור.  מינו  את  מין  שמצא  הרי 

באפשרותו לערוך לעצמו חשבון נפש אמיתי, כי כעת אינו מחובר לחומר.

ומה הוא מחשב באותו זמן?

ַמהּו ַהֶּדֶרְך ָהֲאִמִּתי ְלִפי חֹק ַהּתֹוָרה ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ֵליֵלְך ּבֹו, 
ְוַאַחר ָּכְך ָיבֹוא ְלִהְתּבֹוֵנן ַעל ַמֲעָׂשיו ִאם ֵהם ַעל ַהֶּדֶרְך ַהֶּזה 

ִאם ֹלא.

דבר ראשון עליו לברר לעצמו את עצם דברי התורה הקדושה, מה מוטל על 
לרצון התורה  עושה תואם  לבדוק האם מה שהוא  כך  ואחר  לעשות,  האדם 

הקדושה או לא.

ר ָּכל  ִּכי ַעל ְיֵדי ֶזה ַוַּדאי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ָנֵקל ִלָּטֵהר ִמָּכל ַרע ּוְלַיּׁשֵ
ְוָכל ְּדָרֶכיָך  ַרְגֶלָך  ְּדָרָכיו, ּוְכמֹו ֶׁשַהָּכתּוב אֹוֵמר: ׳ַּפֵּלס ַמְעַּגל 
ִיּכֹנּו׳ )משלי ד, כו(, ְואֹוֵמר: ׳ַנְחְּפָׂשה ְדָרֵכינּו ְוַנְחקֹוָרה ְוָנׁשּוָבה 

ַעד ה׳׳ )איכה ג, מ(.

כפי שביארנו, השיבה עד ה׳ היא מכח כך שאדם מגיע לשורש. אדם אינו שב 
לה׳ רק ע״י שעושה את המעשים כראוי. על אף שודאי גם זו אמת, אך בעומק, 
כאשר האדם חושב חשבונו של עולם ונוגע בנקודת השורש - הוא הרבה יותר 
קרוב ל״ונשובה עד ה׳״. הוא בונה קומה שלימה, מהראשית של ״כולם בחכמה 

עשית״ עד ״גדול תלמוד שמביא לידי מעשה״, וכך הוא שב עד ה׳.

עד כאן ביאר לנו רבינו הרמח״ל את חלקי הזהירות, בפרק הבא נלמד בעז״ה 
מהי דרך קנין מידת הזהירות.



בלבבי משכן אבנהתשר

פרק ד
בדרך קנית הזהירות

ֵּמִביא ֶאת ָהָאָדם ַעל ֶּדֶרְך ְּכָלל ֶאל ַהְּזִהירּות, הּוא  ִהֵּנה ַמה ּׁשֶ
ָאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס ִּבְתִחַּלת ַהָּבַרְיָתא:  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה. ְוהּוא ַמה ּׁשֶ

׳ּתֹוָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְזִהירּות׳. 

כיצד מתוך שאדם לומד תורה הוא בא לידי זהירות?

באופן חיצוני הגדרת הדבר, שהתורה נותנת לו אור, וכאשר יש לו אור הוא 
נזהר.

זה אמת, אבל לפי מה שביארנו, הדברים הרבה יותר עמוקים. תורה מביאה 
לידי זהירות, כי כאשר יש לו מח עיוני ממילא הוא נזהר. ככל שמוחו של האדם 

יותר מפותח ומעיין, הוא יותר שם לב ממה להיזהר. 

ילד קטן אינו יודע להיזהר, מחמת חסרון הדעת שבו. לא שאין לו דעת כלל, אך 
דעתו מצומצמת, הוא לא קולט מה עומד מאחורי דברים ולכן אינו נזהר. ככל 

שאדם יותר מתבגר, הוא נעשה יותר בר דעת, וממילא יותר זהיר. 

חרש שוטה וקטן אינם חייבים אם הזיקו, כי אין להם דעת לשמור את עצמם, 
לעומת זאת גדול חייב כי יש לו דעת לשמור את עצמו. ככל שיש לאדם יותר 

רוחב של דעת, הוא יותר שם לב ממה להיזהר.

לא מדובר כאן על עבודה של טהרת הלב. זה שחש״ו פטורים אם הזיקו ע״י 
אש, אין לכך שום קשר עם עבודת הלב. הם פטורים משום שאין להם מספיק 

דעת לשמור את עצמם. 

״תורה מביאה לידי זהירות״ עוד לפני שהוא מתבונן ממה להיזהר, כי באופן 
ורחבה, הוא רואה מה שאחרים אינם רואים.  יש לו דעת עמוקה  טבעי אם 
לאחר מכן ישנה עבודה של התבוננות בענייני העבודה, אבל דבר ראשון התורה 

מביאה את האדם לידי זהירות אפילו אם אינו מתבונן כלל בענייני העבודה.
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בלימוד  עצמם  את  משקיעים  הם  גדולים.  חכמים  תלמידי  אצל  זאת  רואים 
אותם  מביאה  והתורה  העבודה,  בחלק  דוקא  לאו  לשמה,  הקדושה  התורה 

להשגות פנימיות גם בענייני העבודה.

איך וכיצד?

עצם הדעת הרחבה, כבר מביאה אותם לרמה מסויימת של עבודה. לא שזה 
מספיק, ודאי נצרכת התבוננות נוספת, אך אותה דעת רחבה - כבר מביאה את 

האדם לראות מה שאחרים אינם רואים.

אם כן, מה שמביא את האדם בדרך כלל לזהירות, זו התורה, ובלשון פשוטה: 
הסתכלות רחבה ועמוקה. לא רק לדעת מה כתוב, בבחינת חמור נושא ספרים 

בשכלו, אלא לקבל תפיסה יותר עמוקה, פקחות פנימית.

זה ״על דרך כלל״.

ָאְמָנם ַעל ֶּדֶרְך ְּפָרט, ַהֵּמִביא ָלֶזה הּוא ַהִהְתּבֹוְננּות ַעל ֹחֶמר 
לֹו  ְוֵיֵצא  ָעֶליָה.  ַהִּדין  ְוֹעֶמק  ָהָאָדם,  ָּבּה  ַחָּיב  ֲאֶׁשר  ָהֲעבֹוָדה 
ֶזה ִמן ָהִעּיּון ַּבַּמֲעִׂשים ַהְּכתּוִבים ְּבִסְפֵרי ַהֹּקֶדׁש ּוִמן ַהִּלּמּוד 

ְּבַמַאְמֵרי ַהֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַהְמעֹוְרִרים ַעל ֶזה.

מונחים כאן שני חלקים. החלק הראשון הוא: התבוננות על חומר העבודה 
אשר חייב בה האדם.

קל.  בעיניו  נראה  הדבר  לענין מסויים, בתחילה  נכנס  לפעמים כאשר האדם 
לדוגמא: אדם צעיר הולך וקונה דירה בשעה טובה ומוצלחת. הוא סבור: הרי 
בתהליך  מתחיל  הוא  כאשר  ומשלמים!  חוזה  חותמים  פשוט,  כה  מעשה  זה 
הקניה, לפתע הוא מגלה את ההסתבכויות והסיבובים הכרוכים ברכישה; עו״ד 
והכל  בעיה  כשאין  זה  וכל  וכו׳...  בטאבו, שעבוד משכונות  רישום  ונוטריון, 
הולך בדרך הישר, אבל אם משהו הסתבך בבנק בנוגע למשכנתא או לרישום 

הדירה בטאבו, חצי שנה ידידנו יוצא מהלימוד מרוב הסתבכויות.

לו שלא תפס  התברר  ואז  מאד,  קטן  לו  נראה  למשהו שהיה  נכנס  זה  אדם 
להיכן הוא נכנס, אין זה אומר שאינו צריך לקנות דירה, אבל עליו לדעת במה 

מדובר.



בלבבי משכן אבנהתרר

איזו  שם  שיש  שמע  הוא  בית.  בשלום  לידיד  לעזור  רוצה  מישהו  לפעמים 
מריבה, קופץ לשם לשעה בלילה, וחושב שתוך שעה לכל היותר יפתור את 
הבעיה. הוא מתחיל להיכנס לענין, ולפתע רואה שהבעיות שהוא ראה היו רק 
קצה הקרחון, ולאט לאט הוא שוקע בבוץ... נכון, צריך לעזור, אבל הוא לא 

צפה מראש להיכן הוא נכנס.

ילד קטן שמסתכל על החיים - ודאי רואה משהו, אך לא מבין מה באמת עומד 
לפניו, מה הם חיים של שבעים ושמונים שנה. אפילו מבחינה גשמית הוא לא 

קולט מה מונח בהם.

הוא צריך נעליים חדשות לחג, מבקש מאבא ואבא קונה לו. צריך גרביים - 
אבא קונה, צריך אוכל - ב״ה לא חסר. יש לו איזו שהיא בעיה - אבא מסדר. 
בעיה רפואית - לכל היותר הוא משתחרר מהלימודים ולוקחים אותו לרופא, 
אבל כמה התרוצצויות וטרחות הושקעו מסביב? את זה הוא לא רואה כלל. 
את  רואה  לא  הוא  לא.  באמת?  אותם  מכיר  הוא  כן.  החיים?  את  מכיר  הוא 

העומק הגנוז מאחורי הכל, הוא לא מבין את המשמעות.

אדם לומד דף אחד של גמרא, וחושב שהבין. אבל אם הוא זוכה להיכנס יותר 
פנימה, הוא מתחיל לראות שעל כל שורה אפשר להתעכב שבוע ושבועיים, 

כפשוטו, שהרי התורה רחבה מני ארץ.

בשטחיות נראה לו: נו, אמר אביי אמר רבא, מחלוקת פשוטה, מה לא ברור 
כאן! הוא פותח שולחן ערוך, רואה את שיטות הראשונים והאחרונים בסוגיא, 
ותמה: הרי לא זה מה שכתוב בגמרא לפי מה שהיה נראה לו. ואז הוא מתחיל 

להבין שלא הבין כמעט כלום.

יותר עמוק,  יותר פנימה, הוא מביט על החיים במבט הרבה  ככל שאדם חי 
ובתפיסה שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק ממה שהוא רואה.

עתה נבין את דברי הרמח״ל בענין ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב 
בה האדם. ולכאורה, הרי את זה שהוא חייב בעבודה הוא יודע, מה אפוא יש 

לו להתבונן?



תשר פרק ד: בדרך קנית הזהירות ישריםמסילת

ארוכה  שהתורה  לראות  לפניו,  שיש  הכמות  את  לראות  עליו  ראשית  ובכן, 
מעט  גדל  הוא  משניות,  בחיידר  לומד  קטן  ילד  ים.  מני  ורחבה  מידה  מארץ 
לתפוס  מתחיל  הוא  לפתע  וכו׳.  תוספתא  ירושלמי,  וגם  ש״ס,  שיש  ורואה 

שהתורה ענקית. איך אפשר להתמודד עם זה?!

אבל כל זה עדיין רק החיצוניות. אם יתחיל אדם להתבונן מעט לעומק פנימה, 
לחלקים  פנימה  יותר  יחדור  ואם  לחיים.  עמוקה  יותר  הרבה  יגלה משמעות 
יקבל  כך  הדברים.  מהלכי  את  ויבין  בנוי,  הכל  איך  יראה  פנימיים,  היותר 

הסתכלות לגמרי שונה על העולם.

ידועים דברי ה׳נפש החיים׳, שמעשי האדם פועלים בכל העולמות העליונים. 
אחרת  אליהן  מתייחס  היה  פעולותיו,  לתוצאות  מודע  היה  באמת  אדם  אם 

לגמרי.

את  ראשית  להבין  פירושו,   - חומר העבודה אשר חייב בה האדם  כן,  אם 
ההיקף של כל הפעולות, ולאחר מכן להבין את העומק הגנוז בכל פעולה. 

משל למה הדבר דומה, אדם מסתובב בחדרו וזבוב או יתוש מטרידים אותו 
בזמזומם. כבר אין לו כח, והוא דופק עליהם והורגם. לאחר מעשה אין לו שום 

בעיה או הרהור חרטה, כי באמת לכאורה אין הרבה משמעות למעשהו. 

פצצה  נזרקת  כפתור  שבלחיצת  ויודע  מדינה,  איזו  של  מנהיג  הוא  אם  אבל 
שבכוחה להחריב מדינה שלימה - ודאי לא היה מזיז באותה קלות את היד. 
ולא משום העונש, אף אחד לא יעניש אותו על זה, אבל הוא מבין את החומרא 
שבהריגת שני מליון בני אדם! לכן היחס שהוא מייחס להזזת ידו כאשר היא 
הורגת יתוש, שונה שינוי מהותי מיחסו לפעולת הזזת היד כאשר היא הורגת 

שני מליון בני אדם.

אם כן, הנקודה הראשונה שחסרה לאדם, היא הבנת חומר העבודה שחייב בה. 
לקבל היקף, להבין איך הדברים בנויים ומה הם פועלים.

אדם שיודע שאם יאחר להגיע לביתו ילדו הקטן ימתין שתי דקות בכניסה - 
נו, לא נורא, הוא פחות מתייחס. אבל אם הוא מנהל מוסד וכולם יחכו בחוץ, 
הוא יותר חושש. וזה לא ענין של יראת העונש, הוא לא מפחד שיענישוהו על 

כך, אלא פשוט כי הוא מבין את חומר העבודה המוטלת עליו.



בלבבי משכן אבנהתשר

איך יוכל אדם להבין את חומר העבודה המוטל עליו?

זה שיש לנו תרי״ג מצוות כולם יודעים. איזה חומר מונח בהן יותר? אם אדם 
והוא רואה את התפיסות הפנימיות שבדברים -  מתחיל לעיין מעט פנימה, 

פתאום הוא מסתכל אחרת לגמרי על המערכה בה הוא נמצא.

נתבונן בדוגמא אחת שהיא דוגמא שורשית ביותר.

אכל.  והוא  הדעת,  מעץ  לאכול  לא  אחת:  מצוה  הקב״ה  נתן  הראשון  לאדם 
פעולה אחת. כמה זמן היא לקחה? רגעים ספורים של לעיסת הפרי. זהו, נגמר. 
]ובעומק  שנה  אלפים  פעולה? ששת  אותה  של  השפעתה  נמשכת  זמן  וכמה 
יותר מזה[! פעולה אחת של רגע אחד, ואחרי כן רוצה אדם להחזיר את הגלגל 

אחורנית, ואינו יכול!

רק  אנו  באים  המעשה.  על  העונש  לנקודת  עדיין  מתייחסים  איננו  כאמור, 
להראות כמה פעולה של האדם פועלת.

ידוע המעשה המובא בגמ׳ )ב״מ פה ע״א( על רבי שלא ריחם על העגל שהובל 
לשחיטה, וכתוצאה מכך באו עליו יסורים. כמה זמן הוא עשה את המעשה? 

כמה שניות. וכמה זמן היתה התולדה של אותו מעשה? שנים!

אדם עונד על אצבעה של אשה טבעת ששוויה כמה עשרות או מאות שקלים, 
ואומר לה ״הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל״. אחרי כן, כדי להיפרד 
אחד מהשני - הם צריכים לעבור תהליך ארוך ומייגע. הרי לנו דוגמא נוספת 
למעשה הלוקח כמה שניות, והשלכותיו עד סוף ימי שניהם. תמיד היא תישאר 

אשת איש, אא״כ התגרשה או מת בעלה.

אדם אומר לחבירו מילה לא טובה. נו, גם אם פגע בו הוא ישכח את זה. אבל 
אם הוא לוקח סכין ומשסף את גרונו, זה אמנם לוקח כמה שניות, אבל זהו, 

אין מה לשכוח, האדם כבר לא קיים!

נוספת: כלל ישראל עמדו למרגלות הר סיני ואמרו ״נעשה ונשמע״.  דוגמא 
במדה וכלל ישראל היו עונים תשובה שלילית, התוצאה היתה - העולם כולו 
ה׳  הוסיף   - הששי  ״יום  בראשית:  פרשת  ברש״י  כמובא  לתוהו,  חוזר  היה 
בששי, לומר שכולם תלויים ועומדים עד יום הששי, הוא ששי בסיון המוכן 

למתן תורה״. 
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הנפש החיים כידוע כותב, שאם רגע אחד לא היה תלמוד תורה בעולם, העולם 
היה בטל. נתאר לעצמנו יהודי אחד היושב ולומד תורה באותו רגע, כאשר כל 
העולם מתקיים בזכותו. בהסתכלות החיצונית נראה לו שהוא לומד תורה דקה 

אחת, אבל בפעולה זו הוא מקיים את העולם כולו!

וכך ניתן להביא עוד ועוד דוגמאות להמחיש את אותה נקודה: פעולה שנעשית 
רגע, כמה שניות - והיא משנה את הבריאה כולה.

ישנן פעולות שאנו מתייחסים אליהן כפעולה רגעית. דחפתי מישהו בלי כוונה, 
ביקשתי סליחה ובזה נגמר הענין. אך ישנה פעולה שעשייתה נמשכת דקה או 

אפילו חצי דקה, וטמון בה היפוך סדרי בראשית.

איך יכול אדם לדעת שהוא הופך סדרי בראשית במעשיו? 

לשם כך עליו להתבונן עמוק! 

לפעמים ההתבוננות נובעת מכשלונות. אדם עשה איזו שהיא טעות, תאונת 
דרכים רח״ל, לחץ ברגע האחרון על דוושת הבנזין, עבר ברמזור אדום והרג 
בן אדם רח״ל. הוא לא סולח לעצמו על אותה חצי שניה שהחליט ללחוץ על 

דוושת הבנזין.

הוא מתחיל לתפוס את המשמעות הטמונה  ואז  רגע,  הוא עשה מעשה של 
במעשה. ידוע הפתגם שהחכם לומד מהכשלונות של זולתו. הוא רואה אדם 

עושה מעשה, ומתחיל לתפוס מה תוקף המעשים שהוא בעצמו עושה.

זוהי דרך קניית הזהירות - לתפוס בכל דבר את העומק שבו, ולאחר מכן מגיעה 
התולדה להיזהר למעשה. המהלך הוא מהלך של חכמה, שאדם מוליך אותה עד 

נקודת המעשה בפועל.

מכן  ולאחר  קיצוניות  בדוגמאות  תחילה  יותר,  עמוק  יתבונן  שאדם  ככל 
בדוגמאות פחות קיצוניות - הוא יקבל יותר משמעות לפעולות שהוא עושה.

אלא מאי? קל לומר זאת, אך בחיי היום יום קשה מאד לחיות כך, כי עושים כל 
כך הרבה מעשים. אם היינו עושים מעשה אחד בלבד כמו אדם הראשון - היינו 
אולי מעמיקים חקר באותו מעשה, אבל כשחיים במהלך חיי היום יום וישנם 

הרבה מעשים, קשה לתת חשיבות לכל מעשה.
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נכון, אבל בין זה ובין מצב שלאדם אין כלל תפיסה של חשיבות למעשיו - 
הדרך רחוקה. ככל שאדם מתעמק יותר בדברים, ומעיין בהם יותר - הוא מקבל 

הסתכלות הרבה יותר עמוקה.

אצל בעלי המוסר היה מושג הנקרא ״הארה מוסרית״. מהו?

כולם יודעים שאדם הראשון - בחטא אחד החריב את כל העולם כולו. כולם 
יודעים שמעמד הר סיני היה תלוי בתשובה אחת, ואם לא - העולם היה חרב. 
כאשר האדם מתבונן בכך וחווה בנפשו את המשמעות העמוקה של הדברים, 
איך פעולה אחת יכולה לשנות הכל - זוהי הארה מוסרית. אז הוא קולט את 

חומר העבודה. 

מוסר הוא בבחינת דעת, כמבואר בדברי הגר״א בתחילת משלי. ומהי דעת? 
חיבור. חיבור של ידיעת המח עם הרגשות הלב.

כאשר האדם יודע שאדם הראשון בחטאו החריב את כל העולם כולו, והוא לא 
מרגיש את העומק שפעולה אחת יכולה להחריב את כל העולם - הרי שאין לו 
דעת, וכבר אמרו חז״ל: ״כל תלמיד חכם שאין בו דעת - נבלה טובה הימנו״ 
)ויקרא רבה א, טו(. ״אין בו דעת״ כלומר, הוא לא רואה ומרגיש את מה שמונח 

לפניו. 

לא  ובעצם  חייו,  במשך  רבות  פעמים  השבוע  פרשיות  על  לעבור  אדם  יכול 
לראות כלום. אבל מי שעיניו מעט נפתחו, כל פעם הוא רואה ומרגיש נקודה 

נוספת. הוא מביט על הדברים, ולפתע מקבל בהם משמעות יותר עמוקה. 

לפעמים מקבלים את המשמעות היותר עמוקה ע״י שמעיינים בספרים עמוקים 
ופנימיים. זהו אופן אחד. אופן שני הוא לצעוד בדרך שדרכו בה הרבה מרבותינו 

בעלי המוסר. הם קראו את מה שכולם רואים, אבל ראו בדברים משהו אחר.

כולם קוראים את פרשת בראשית, כולם קוראים את פרשת נח, איך שנח ניצל 
מהמבול ובזכותו כל העולם קיים וכו׳, אבל איך האדם רואה זאת? האם הוא 

תופס שכל הנבראים עד היום קיימים בזכות נח? 

ככל שאדם יותר פנימי, הוא יותר מעמיק, יותר מתבונן. הוא קורא את אותו 
פסוק, ורואה בו דברים לגמרי אחרים.
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ישנם מקומות שהסבא מקלם כותב: ״והדברים נפלאים״! אנשים קוראים זאת 
ותוהים: מה כל כך נפלא כאן? לא רואים שום פלא. מי שמרגיש את הדברים 
ברובד יותר עמוק - רואה בהם פלא. מי שלא מרגיש את הדברים ברובד עמוק 

- לא רואה כאן שום פלא. בסדר, יש כאן איזה רעיון, אבל מה הפלא?!

שאדם  אלא  גרידא,  שכלית  התבוננות  איננה  העבודה  חומר  על  ההתבוננות 
מקבל תפיסה יותר עמוקה, וניתן דוגמא פשוטה:

מה  לעומק  קולט  לא  עדיין  הוא  ואז  צעיר,  בגיל  מתחתן  אדם  כלל,  בדרך 
מן  האדם  של  שזיווגו  האמונה  לענין  להיכנס  בלי  זוג.  בן  לבחור  המשמעות 
השמים, בחלק שאדם מרגיש שהוא בוחר, הוא לא הבין בדיוק מה עליו לבחור, 

כי עדיין לא קלט מה מונח בענין הנישואין.

בחלוף השנים, כשיבוא לבחור לבנו או לבתו זיווג, כעת הוא כבר מבין יותר 
מה הם נישואין, והוא יודע כמה אחריות צריכה להיות בחיפוש אחר בן או בת 

הזוג. פתאום הוא מקבל הבנה אחרת לקראת מה הוא הולך.

ידע  כבר  הוא  לקנות,  שילך  הבאה  בפעם  בפח.  נפל  ורח״ל  דירה  קנה  אדם 
שהעסק הרבה יותר רציני, ועליו להיזהר זהירות יתירה.

אדם הלומד מטעויות - של עצמו או של אחרים, מקבל הסתכלות עמוקה 
הרבה יותר איך להיזהר מדברים, כי הוא רואה את הדברים בצורה שונה.

האם אנחנו מסתכלים על החיים כמו שהסתכלנו עליהם בגיל חמש-עשרה או 
בגיל עשרים? ודאי שלא. כולנו, או לפחות רובם ככולם, רואים את החיים לגמרי 

אחרת. את עול הפרנסה הרובץ על כולם לא ראינו בגיל שמונה-עשרה. 

כדי לפרנס את  ידענו שאנשים עובדים מהבוקר עד הלילה  וכי לא  ונתבונן: 
משפחתם, וכי לא ידענו שזה קשה? כולנו ידענו, אבל כמעט אף אחד לא ראה 
זאת. מדוע? כי ב״ה היה מי שיפרנס אותם בגיל הזה ולא שמו לב מה שקורה. 

הם ראו, ובעצם לא ראו כלום.

אבל כאשר האדם מתחיל לחוות בעצמו את עול פרנסת הבית, פתאום הפסוק 
״בזעת אפך תאכל לחם״ שהתקלל בו אדם הראשון, מקבל משמעות לגמרי 

אחרת בעיניו. 
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בהיותו בחור, הוא קרא את אותו פסוק בפרשת בראשית. אבל האם באמת 
תפס את המשמעות הטמונה בו?! ולא שפסוק הוא דבר קל ח״ו, אבל הוא לא 

ראה שם כלום. עוד קללה... 

אבל כשהוא מתחתן ועול הפרנסה רובץ עליו, המילים הללו - ״בזעת אפך 
תאכל לחם״, מקבלות אצלו משמעות לגמרי אחרת. הוא מבין שאדם עלול 
להפסיד את כל חייו למען השגת הפרנסה. הוא עמל מבוקר עד לילה, בקושי 
וכל חייו נעים סביב השגת לחמו.  מצליח לחטוף בלילה איזה שיעור תורה, 

ה״בזעת אפך תאכל לחם״, כזה פסוק קצר - שינה לו את כל החיים.

אנחנו חווים הרבה דברים בחיים, עוברים המון מאורעות, כל אחד לפי איך 
שהקב״ה מגלגל אותו. לאחר מכן אנו צריכים לבדוק האם ההסתכלות שלנו על 

החיים נשארה כפי שהיתה עד כה, או השתנתה.

אדם עבר קושי מסויים, או לחילופין מאורע משמח. אם יתבונן עליו, יקבל 
משמעות לגמרי עמוקה, הרבה יותר ממה שהוא רגיל לראות.

זוהי זהירות שצריכה להתפתח עם הגיל. יכול להיות שאדם מתבגר בגיל, אבל 
בנפשו הוא לא התבגר הרבה. הוא מביט על החיים באותה תפיסה ילדותית. 
העיקר שיהיה לו כסף לאכול ולשתות, שיהיה נחת מהילדים, שכולם יצליחו 

והכל יהיה טוב, בזה מתחילים החיים ובזה גם נגמרים...

אלא  עבירות,  מלעשות  להימנע  לא  הוא  זהירות  של  הראשון  השלב  לכן, 
בה  שחייב  העבודה  חומר  על  להתבונן  יש  הרמח״ל,  רבינו  מלמדנו  ראשית, 
לגמרי  הסתכלות  יקבל  אז,  או  נמצא.  הוא  המערכת שבה  את  להבין  האדם, 

אחרת על המציאות שבה הוא חי.

מונח  מה  נתבונן  הבה  עליה.  אשר  הדין  ועומק  הוא:  מכן  לאחר  השלב 
בדברים.

ודאי שבמילים פשוטות: הקב״ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. יש דין ויש 
דיין, יש גיהנם, יש חיבוט הקבר, כף הקלע ושאר העונשים המובאים בדברי 

רבותינו, והרוצה יעיין בספר ׳ראשית חכמה׳ ועוד.
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אבל כאשר מתבוננים מעט, ״עומק הדין אשר עליה״ - אלו דברים שבעצם 
איננו  מבטים  הרבה  אחרי  וגם  ראשון,  במבט  אותם  להבין  יכול  לא  השכל 

מבינים אלא אפס קצהו. 

רואה: אדם עשה עבירה  רבינו האריז״ל,  הגלגולים של  מי שלומד את שער 
אחת, ובמשך שנים הוא מתגלגל כדי לתקנה. 

מה פשר המהלכים הללו? היכן היושר, היכן החסד?

בהגיון בריא, כל אחד מבין שאם אדם עשה טעות, פגע בחבירו ע״י אמירת כמה 
משפטים, ולאחר מכן ביקש סליחה מעומק הלב, נמחל ונסלח לו עוונו ודי. 
אין שום מדינה בעולם שמחמירה כמו עונשי התורה, כפי שרואים בפנימיות. 
המוכרים  העונשים  מכל  יותר  חמורים  רבותינו  בדברי  המבוארים  העונשים 
לנו בעולם. הרי ידועים דברי הרמב״ן שהעולם הזה הוא אחד מששים בלבד 

מיסורי גיהנם.

מכן,  ולאחר  שישנם,  העונשים  הם  מה  להתבונן  האדם  על  ראשית  כן,  אם 
השאלה הראשונה שצריכה לעלות בדעתו היא: איך יכול להיות שכך מעניש 

הקב״ה, בכזו חומרה?! 

והתשובה, שבעצם אדם אינו יודע מה הפעולה שלו עושה, ממילא גם אינו מבין 
מה העונש עליה. אם אדם היה מבין מה פעולתו עושה, היה מבין שבעומק אין 

זה עונש, אלא מהלכי תיקון. 

בדיני בשר ודם, אדם שגנב צריך להחזיר את הגניבה, ובכדי שפעם הבאה לא 
יגנוב, מוסיפים לו קנס אלפיים שקלים, ובזה נגמר הענין. במקרה הגרוע יוסיפו 
לו גם שנתיים מאסר וכו׳, אבל אין כאן תיקון בעצם למעשה שעשה. העונש 

הוא בגדר הרתעה גרידא. 

העונשים שהקב״ה נותן, ודאי שיש בהם גם חלק של הרתעה, אבל בעומק אין 
זו רק הרתעה, אלא תיקון למעשה.

יטען המזיק: הפעולה שעשיתי  בנין של עשר קומות.  והרס  אדם שיגר טיל 
נמשכה סה״כ כמה שניות, תמחלו לי!... מחלנו, בסדר, אבל הבנין איננו, וכעת 

יקח כשנה לבנות אותו. כאן האדם כבר לא יוכל לומר תמחלו.
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אם זה עונש - ניתן למחול ולוותר עליו, אבל אם זה תיקון ובנין למה שנחרב 
- עם כל הרצון הטוב, יש מהלך איך בונים בנין בן עשר קומות!

כל זמן שאדם אינו מבין את מהלכי הבריאה איך הם בנויים, ולא את פעולותיו 
מה הן פועלות בעולם - הוא גם לא מבין את עומק הדין אשר עליהן! את עומק 
הדין - יבין רק לאחר שיבין את חומר העבודה שחייב בה, וכדי להבין זאת, 
כפי שביארנו, מחד עליו לדעת את פנימיות הדברים, ומאידך לרכוש הסתכלות 

עמוקה על הדברים עצמם. לאחר מכן יבין את עומק הדין אשר עליה.

עדיין איננו מדברים על היראה הבאה מחמת הבנת עומק הדין. זה כבר שלב 
נוסף. הבנת עומק הדין, היא בעצם חלק מהמהלך של הבנת המציאות בה אנו 

חיים. 

צריך ללמוד הרבה תורה ולעיין רבות בדברי רבותינו ז״ל שביארו את מהלכי 
הדברים. כך יקבל האדם הסתכלות נכונה איך הדברים בנויים, מה פעולותיו 

עושות ואיך מתקנים את מה שפגם, וזהו בעצם ״עומק הדין אשר עליה״.

ְוִהֵּנה ֵיׁש ַּבִהְתּבֹוְננּות ַהֶּזה ֶהָערֹות ֶהָערֹות ְּבַהְדָרָגה, ִלְׁשֵלֵמי 
ַהַּדַעת ְוַלְּפחּוִתים ֵמֶהם, ּוְלָכל ֶהָהמֹון ֻּכּלֹו. 

איזו התבוננות מביאה את האדם לידי קנין מידת הזהירות? ישנן בזה שלש 
מדרגות: א. לשלמי הדעת. ב. לפחותים מהם. ג. לכל ההמון כולו.

מהי ההתבוננות המביאה את שלמי הדעת לידי מידת הזהירות?

ִּיְתָּבֵרר ָלֶהם ִּכי  ִלְׁשֵלֵמי ַהַּדַעת - ִּתְהֶיה ָלֶהם ַהֶהָעָרה ְּבַמה ּׁשֶ
ֵלמּות הּוא ַהָּדָבר ָהָראּוי ֶׁשֵּיָחֵמד ֵמֶהם, ְוֹלא זּוַלת ֶזה.  ַרק ַהּׁשְ

ֵלמּות ְוַהַהְרָחָקה ִמֶּמּנּו. ְוֶׁשֵאין ַרע ָּגדֹול ֵמֶחְסרֹון ַהּׁשְ

איננה  מי שדעתו  רוצה את השלמות.  לו שהוא  ברור   - מי שדעתו שלימה 
שלימה, גם לא ברור לו שהוא רוצה שלמות.

ננסה לבאר את כוונת הדברים.
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שני אנשים יכולים לרצות את אותו דבר, וכל אחד יוצא מתפיסה שונה לגמרי. 
למשל: אדם רוצה לקנות את מידת הענוה. ישאלוהו: מדוע הנך רוצה לקנות 

מידה זו? והוא יענה: כי זו מעלה גדולה מאד.

זה אמת, אבל אין הכרח שזה נובע מכך שהוא מחפש שלמות. הוא מחפש את 
המעלה הזו, ואכן היא מעלה גדולה, ואולי המעלה הגדולה ביותר שיש ]לחלק 
מהשיטות בברייתא של רבי פנחס בן יאיר[, אבל הוא לא מחפש שלמות. אפילו 
אם המעלה תביא אותו לידי השלמות, הוא לא תופס זאת מצד שהוא מחפש 

שלמות, אלא מחפש הוא את המעלה כמעלה.

דוגמא נוספת: אדם שלא נשא אשה נקרא ״פלגא דגופא״, נשא אשה - נקרא 
זה  כי  זה טוב,  כי  יכולים לחפש אשה, אחד מחפש אשה  אדם שלם. שניים 
ראוי, כי זה חשוב, ומכל סיבה שלא תהיה. השני מחפש אשה בגלל שהוא רוצה 

להיות אדם שלם. 

בעצם, כל מעלה ומעלה שאדם רוצה לקנותה, הוא יכול להביט עליה כפרט, 
וזו ההסתכלות החיצונית יותר, והוא יכול לרצות לקנותה בכדי שתביא אותו 

למדרגת האדם השלם.

מונחת כאן נקודה עמוקה בנפש, מהיכן האדם יוצא. 

״סוף מעשה במחשבה תחילה״. איננו מדברים רק כשהאדם כבר נמצא בנקודה 
האחרונה, שכאשר יקנה אותה יזכה בשלמות. הרי עוסקים אנו כעת בקניית 
מידת הזהירות, שהיא המעלה הראשונה אחרי ״תורה מביאה לידי זהירות״, 
וכבר במעלה הראשונה על האדם להתבונן מהי הסיבה שמחמתה הוא רוצה 

לקנותה.

אצל שלמי הדעת, כבר בנקודת הראשית של העבודה - נעוץ סופן בתחילתן, 
והם מחפשים את השלמות. על אף שהם אוחזים רק בתחילת הדרך והשגת 
להיות  מחפשים  הם  עתה  כבר  אבל  רבות,  שנים  לקחת  עשויה  השלמות 

שלמים.

רוב האנשים אינם מחפשים להיות שלמים. יש מי שמחפש גשמיות ויש מי 
שמחפש רוחניות, אבל גם מי שמחפש רוחניות, בדרך כלל אינו מחפש להיות 
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כל  רוצה לדעת את  גם אם הוא  רוחניים.  קניינים  שלם. הוא מחפש לקנות 
הש״ס, אין זה מחמת התפיסה שהוא מחפש שלמות, אלא כי הוא מבין שזו 

כמות הדפים שעליו ללמוד.

חיפוש השלמות בראשית העבודה - קיים רק אצל שלמי הדעת, אותם אנשים 
שיש להם גילוי, בין במודע ובין שלא במודע, מהיכן הם באו. 

כל הנבראים כולם כביכול נבראו מאמיתת הימצאו ית׳, מהאין סוף ברוך הוא 
שהוא שלם בכל מיני שלמויות. כאשר לא מאירה באדם אמיתת האלוקות, 
הרי מחמת היותו נברא הוא חסר, ואז אפילו אם הוא מחפש מעלות, אך הוא 

מחפש אותן בגדרי החסר שבו הוא מונח. 

לקנות  שרוצה  או  אותה,  לתקן  רוצה  והוא  שלילית  מידה  לו  יש  לדוגמא: 
מידה חיובית, אבל הוא יוצא מאותה תפיסה שהוא חסר, ורצונו רק להקטין 
יהיה  את החסר ע״י קנין המעלות. במסגרת אותה תפיסה, הוא לעולם לא 
שלם, הוא תמיד ימצא באותו חסר, אלא שהחסר ילך ויקטן ומעלותיו תלכנה 

ותגדלנה.

משל למה הדבר דומה, לאדם יש אוברדראפט של עשרים אלף שקל בבנק, הוא 
מבין שלא יתכן להמשיך כך, ומחליט לכל הפחות להוריד את המינוס לחמש-
עשרה אלף, כדי שחשבון הבנק שלו לא יחסם. אדם כזה בעצם אין לו שאיפה 

להגיע לשלמות, הוא רק רוצה להקטין את החסר.

לעומת זאת, הרצון להגיע לשלמות נובע מהניצוץ האלוקי הטמון בתוך נפש 
האדם. האין סוף ב״ה שלם בכל מיני שלמויות, וכאשר יש באדם את אותו 
ניצוץ של התגלות אלוקית בקרבו, מתגלה אצלו תפיסת השלמות, ומעתה כל 

הזמן הוא משתוקק להגיע למצב שיהיה שלם.

בזה  לא  אך  שבאדם,  הגאוה  ממדת  נובע  לשלמות  הרצון  שלפעמים  ודאי 
קנין  עסקינן. מדברים אנו על שלמות הנובעת ממקור האמת המחפשת את 

מידת הזהירות.

לפי זה נבחין הבחנה נוספת בטעם הדבר שתורה מביאה לידי זהירות.

ספר תורה שחסרה בו אפילו אות אחת - פסול. כשרבינו האריז״ל היה קורא 
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שנים מקרא ואחד תרגום, היה מקפיד לקרוא מתוך ספר תורה שלם ]חומש, 
אפילו אם יהיו כתובים בו כל הפסוקים, אינו מוגדר כשלם, אין בו קדושת 

ספר תורה[.

קוב״ה  היא:  כך  זהירות  לידי  מביאה  שתורה  הדבר  הגדרת  לענייננו,  כן  אם 
שלימה  תורה  שלימה.  היא  ולכן  בתורתו,  נגלה  הקב״ה  הוא.  חד  ואורייתא 
מביאה את האדם לידי זהירות של שלמי הדעת. לאחר שהאיר בהם אור התורה 

שהיא שלימה, מכוחה הם משתוקקים להגיע לשלמות שהיא מידת הזהירות.

מי שתורתו איננה שלימה, גם הזהירות אותה הוא מחפש - זו הזהירות שנראה 
להלן, שהיא איננה שלימה.

להגיע לשלמות -  כאן הרמח״ל, ששאיפת שלמי הדעת  אבל ראשית מבאר 
נובעת מהאור אין סוף המאיר בקרבם, ואם משם יוצאים, הכלל הוא שממקום 
שיוצאים - לשם מחזירים שליחותם. אם הם יוצאים מנקודת חיפוש השלמות 

שבנפש, הם גם יגיעו לאותה נקודת שלמות.

זוהי נקודת התחלה מאד גבוהה. ואין הכוונה רק שאדם בדעתו יודע שצריך 
השלם  האדם  להיות  היא  שהתכלית  יודע  שאינו  אדם  כמעט  אין  שלמות. 
המקודש בקדושתו יתברך. אבל לצאת מאותה תביעת שלמות שבנפש - זה 

שייך רק מחמת הגילוי האלוקי שבנפש האדם.

הראוי שיחמד מהם ולא  כן, לשלמי הדעת ברור שהשלמות היא הדבר  אם 
האור  כי  ממנו,  וההרחקה  השלמות  מחסרון  גדול  רע  ושאין  זה,  זולת 
ולכן הם משתוקקים  גלוי בקרבם,  האלוקי, שהוא שלם בכל מיני שלמויות, 

לאותה שלמות.

ִּכי ִהֵּנה ַאַחר ֶׁשִיְתָּבֵאר ֶזה ֶאְצָלם, ְוִיְתָּבֵאר ָלֶהם ְּכמֹו ֵכן ֱהיֹות 
ָהֶאְמָצִעים ֵאָליו, ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ְוַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות, ַוַּדאי 
אֹו  ָהֶאְמָצִעים  ְּבֵאֶּלה  ְלַהְמִעיט  ֵמעֹוָלם  ִיְתַרּצּו  ֶׁשֹּלא  הּוא 

ְלָהֵקל ָּבֶהם.

כאשר האדם מבין את נקודת התכלית, שהיא השלמות, ומשם הוא יוצא בנפש 
- הוא מבין שאל לו להמעיט באמצעים או להקל בהם.
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אדם ממעיט באמצעים או מיקל בהם כי הוא מביט עליהם כחסרי חשיבות, 
דברים קטנים. 

אנשים שרח״ל אינם שומרי תורה ומצוות, לפעמים כשמספרים להם על איזה 
שהוא פרט קטן בהלכות שבת שאסור לעשותו וכדומה, אינם מבינים על מה 
מדובר. מילא לא לרצוח או לא לגנוב הם מבינים, אבל אותו פרט קטן, מה 

אכפת לו לקב״ה אם ישמרו עליו או לא!

אך כאמור, התורה הק׳, אפילו אם חסרה בה אות אחת, שוב איננה שלימה 
ופוקעת קדושתה ממנה. כי בכדי שיהיה דבר שלם, מוכרח שלא יחסר ממנו 

אפילו פרט קטן. כל פרט הוא חלק מחלקי השלמות.

משל לשרשרת ובה מאה חוליות. אם יוציאו ממנה חוליה אחת - היא תתפרק 
לחלוטין. ואף שביחס הכולל החסרנו רק אחד חלקי מאה, די באותו אחוז אחד 

לגרום לפירוק הכל!

מראש  כי  יתמוטט,  לא  הוא  מהתקן,  פחות  אחד  באחוז  אותו  שבונים  בנין 
התקן לוקח מרווח בטחון. לעומת זאת ישנם דברים שאם הוצאנו מהם אפילו 
במאת  הרמטית  כולה  סגורה  בים  ספינה  ונאבד.  מתפרק  הכל   - אחד  אחוז 
האחוזים בחלק הנוגע במים. אם יקדחו בה חור קטן, שהוא אפילו לא אחוז 
אחד מהיקפה, כל הספינה תטבע בים. אולי יקח זמן עד שהמים יחדרו פנימה 

כי החור קטן, אבל הם יחדרו לבסוף והיא תטבע.

גורמת  כבר  נקודה קטנה  כל  דבר שלם,  היא שצריך  כלומר, כאשר התפיסה 
לכך שהדבר אינו שלם. אם מביטים על ענין הכמות, כאשר יש לאדם חמישים 
מליון דולר, ומהם הפסיד אחוז אחד, לא נורא, נשאר לו עוד מספיק כסף. אבל 
אם זה ענין שלמות - אפילו חסרון של פרט קטן גורם לכך ששוב אינו שלם.

בקבלת התורה מנו ישראל ששים ריבוא, וידועים דברי חז״ל שאילו היה חסר 
אפילו יהודי אחד בלבד - לא היו מקבלים את התורה. יבוא אדם ויטען: נו, 

נפש אחת מתוך ששים ריבוא!

תשובה לדבר: אם זה ענין של כמות - אחד יותר אחד פחות, לא משנה. לא 
מעלה ולא מוריד. אבל אם זה ענין של שלמות - אפילו פרט אחד קטן, אפילו 

אם נפש אחת חסרה מתוך ששים ריבוא, כבר אין כאן שלמות.
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״רצה הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות״. כאשר אדם 
מביט על הענין בתפיסה החיצונית ש״הרבה להם״ הוא מלשון ריבוי - נו, אם 

יחסר מעט מהריבוי, לא קרה שום דבר.

אבל כאשר האדם מבין שזו תפיסה של שלמות - הרי שאפילו אם יחסר כל 
שהוא, נוצר מצב שהדבר אינו שלם מעיקרא.

משל למה הדבר דומה, אדם טובל במקוה ואצבע אחת לא נכנסה בתוך המים. 
כאן לא שייך דין רובו ככולו, כי ההלכה היא שאדם בשלמותו צריך להיות בתוך 

המים, ממילא עד כמה שחסרה אפילו אצבע קטנה - זו איננה טבילה כלל.

ריבוי  של  תפיסה  איננה  הקדושה  התורה  שתפיסת  מבינים  הדעת״  ״שלמי 
אלא תפיסה של שלם, וחסרונו של כל פרט כבר מפקיע מעצם הגדרת השלם, 
הם  לחלוטין.  שונה  והמצוות  הדינים  כל  ולפרטי  ה׳  לעבודת  יחסם  ממילא 

תופסים כל פרט כחלק מחלקי השלם, ולעולם לא יבואו להקל בפרטים.

והנה מבואר כאן, שהאמצעים המביאים את האדם אל אותה נקודת שלמות, 
הם המעשים הטובים והמדות הטובות.

הם  עליהם  החיצונית  ההסתכלות  מצד  הטובות,  והמדות  הטובים  המעשים 
בגדר דבר חלקי. יש הרבה מדות, יש הרבה מעשים. 

הקב״ה  שברא  ״בשעה  ע״א(:  יב  )חגיגה  חז״ל  שאמרו  כמו  יותר,  בעומק  אבל 
את העולם, היה מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי, עד שגער בו הקב״ה 
והעמידו״. ולכאורה, מדוע מעיקרא ברא אותו הקב״ה בכזו צורה שהוא יתרחב 

ויצטרך לגעור בו ולומר לו די, שיבנה אותו מעיקרא מוגבל?

תשובה לדבר: הקב״ה נטע בבריאה כח הנקרא ״שלם״, ולשלם אין גבול. אלא 
שלאחר מכן הטביע בו גבול. אם מלכתחילה היה בורא אותו בגדר של גבול, 

הרי שהאור בבריאה היה תמיד אור של חסר, דבר שיש לו גבול.

וכיון שרצון הבורא יתברך להאיר בנבראים את האור השלם, את אור האין סוף 
- לכן מעיקרא ברא את העולם בתפיסה שהיה הולך ומתרחב, ובתפיסה השניה 

אמר לו די. אבל מצד עצם טבעו של העולם, יש בו כח של שלם.  
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מדותיו של בורא העולם בשורשן אין להן גבול, כמו שנאמר ב׳פתח אליהו׳: 
״אנת חכים ולא בחכמה ידיעא, מבין ולא בבינה ידיעא״. 

כאשר האדם מביט על המעשים והמדות בתפיסה החיצונית, הרי שלמעשה 
יש גבול וגם למדה יש גבול, ואז הוא רואה אותם כחלקים. משא״כ כאשר הוא 
מביט על שורשי המעשים ועל שורשי המדות - הוא רואה ששורשם בנקודה 

השלימה, ממילא הוא גם מכיר שהם מביאים לאותה נקודת שלמות. 

כאשר האדם מביט על המדה או על המעשה כחלק, חסרה לו תפיסה של שלם. 
אבל כאשר הוא מבין שבמעשיו הוא מדבק את עצמו במעשי בורא העולם, 
ובמידותיו הוא מדבק עצמו במדותיו של בורא עולם - אז הוא מבין שאותם 

מעשים ואותן מדות מביאים אותו בעצם אל השלם.

  

עולם,  בבורא  הדבקות  היא  הכל  שתכלית  הספר,  בראשית  שנתבאר  מה  זה 
של  עבודתם  וזו  בנבראים,  השלם  האור  סוף,  האין  אור  את  להאיר  כלומר 

״שלמי הדעת״.

מי שאינו משלמי הדעת - אין לו צורך בפרק הראשון של הרמח״ל. באפשרותו 
להתחיל מהפרקים הבאים, כי תפיסת הדבקות איננה נקודת המוצא שלו.

סוף  במחשבה תחילה״,  ״סוף מעשה   - כפי שביארנו  הדעת,  משא״כ שלמי 
מעשה הוא ענין הדבקות בו יתברך, וה״מחשבה תחילה״ היא שמשם יוצאים. 
ממילא כאשר יוצאים מאותה נקודה, מביטים על כל מעשה, על כל מידה, על 
כל פרט, שבעצם מאיר בתוכם אור האין סוף, אור השלם, אור שאין בו חסר, 

ומתוך כך היחס לכל פרט שונה לחלוטין.

לכן הם לא יתרצו מעולם להמעיט באלה האמצעים או להקל בהם, כי הם 
מבינים שאותם אמצעים מביאים אותם אל התפיסה השלימה.

הרי נמצאים אנו בתוך חסר, איך מגיעים לתפיסה של שלם?
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ישנו שלם שהוא ״שלם בערכין״, וישנו שלם שהוא שלם גמור. שלמי הדעת 
המבקשים שלמות, איזו שלמות הם מחפשים, שלמות חלקית? בפשטות הם 
מחפשים שלמות שהם יכולים להגיע אליה. לכן כשאדם מסיים מסכת, מטבעו 

הוא מרגיש שלם, כי סיים את המסכת. אך זו שלמות חלקית. 

השלמות החלקית היא הדרך להגיע לשלמות הגמורה של בורא העולם שהוא 
האין סוף ב״ה, ותכלית הנבראים היא להידבק בו יתברך שהוא שלם בכל מיני 
שלמויות, וכאשר הם נדבקים בו ונעשים כביכול חלק ממנו - אז הם אינם 

שלמים בערך, אלא שלמים באותה שלמות גמורה, שהיא האין סוף ב״ה.

כאשר האדם מסתכל על הפרטים בתפיסה החיצונית הגמורה, הוא רואה אותם 
כפרט ולא כשלמות כלל. כאשר הוא מסתכל עליהם בתפיסה יותר עמוקה, הוא 
כבר מזהה אותם כשלמות, אך שלמות בערך של נבראים. ביחס לאדם חסר 
ישנו אדם שלם, אבל זו איננה שלמות גמורה. השלמות הגמורה היא באין סוף 

ב״ה.

שֵלמי הדעת מחפשים שלמות של התדבקות באין סוף ב״ה, שהיא כח השלמות 
המתגלה בתוך הנבראים. המעשים והמדות - שורשם במעשים ובמדות של 

האין סוף ב״ה. 

יש  נעשו״. מכח העשיה שנטע הבורא עולם בתוך עולמו,  ״בדבר ה׳ שמים 
לנבראים כח לעשות פעולות. כאשר אדם עושה פעולה, בחיצוניות הוא זה 
שעושה אותה, אבל בפנימיות, כח עשייתו נובע מכח העשיה של בורא עולם.

כאשר אדם מביט שהוא עושה את הפעולה, הפעולה שלו היא גבולית, חלקית. 
לעומת זאת כאשר הוא מבין שכוחו לפעול נובע מכח העשיה של בורא עולם 
כח  העולם מתפשט,  בבחינה שהיה  היתה  עולם  בורא  של  הרי שעשייתו   -

עשיה ללא גבול.

אם כן, תכלית האדם בעשייתו היא להידבק בשורש שמכוחו הוא עושה, והיינו 
״בדבר ה׳ שמים נעשו״. אז הוא נדבק בכח הפועל של האין סוף ב״ה, ומגיע 

לנקודת השלמות.
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ִּכי ְכָבר ִנְתָּבֵאר ֶאְצָלם ֶׁשִאם ֶאְמָצִעים ֵאֶּלה ִיְמֲעטּו ָלֶהם, אֹו 
ִאם ָהֶאְמָצִעים ִיְהיּו ַחָּלִׁשים ְוֹלא ְּבָכל ַהֹחֶזק ַהִּמְצָטֵרְך ָּבֶהם, 
ִהֵּנה ֹלא ַיִּשיגּו ָּבֶהם ְׁשֵלמּות ֲאִמִּתי, ֶאָּלא ִיָּגַרע ֵמֶהם ְּכִפי ַמה 
ַמה  ֵלמּות,  ַהּׁשְ ַחְסֵרי  ְוִנְמָצִאים  ְּבִהְׁשַּתְּדלּוָתם,  ֵהם  ָּגְרעּו  ּׁשֶ

הּוא ָלֶהם ָצָרה ְגדֹוָלה ְוָרָעה ַרָּבה.  ּׁשֶ

יש כאן שתי הבחנות: ״ימעטו להם״ ו״יהיו חלשים״. ההבחנה הראשונה היא 
שהדבר אינו קיים, והשניה - הוא קיים, אך חלש. 

משל למה הדבר דומה, בגוף האדם יתכנו שתי אפשרויות: א. שחסר לו איבר 
איננה  אך  יד,  לאדם  יש  בקושי מתפקד.  אך חלש,  קיים,  האיבר  ב.  מסויים. 

מתפקדת כשאר בני האדם. זוהי יד חלשה, יד כהה.

כאשר באים שלמי הדעת להאיר את אור האין סוף, יתכנו שני חסרונות: האחד 
- שאותו אמצעי כלל אינו קיים אצלם, והשני - הוא קיים, אך הוא חלש.

מה העומק של היותו חלש? זו לא רק בעיה שהוא חלש, אלא אם הוא חלש  - 
שוב אין לו את האור אין סוף. אם הדבר לא קיים, יש כאן חסר מובהק, ברור 

לחלוטין. כדוגמת אדם שאין לו איבר, רואים מיד שהוא בעל מום.

לעומת זאת יתכן שלאדם יש את אותו איבר, רואים יד, אך עדיין אין יודעים 
גדול  כמה  יראה  אז   - בה  להשתמש  ינסה  כאשר  בה.  טמונים  כוחות  כמה 

כוחה.

אם האדם רוצה להאיר בכוחו אור שאינו אור אין סוף, גם אם הכח הוא חלש, 
אך יש כאן אור. אבל אם הוא רוצה להאיר בכוחו אור אין סוף, אם הוא חלש 
- הוא בודאי לא אין סוף, חסר כאן את עצם מה שהוא רוצה להאיר. זה לא 

שחסר לו חלק, אין לו כלום!

כאשר האדם רוצה להאיר במצוות הארה שאיננה אור אין סוף, גם אם המצוה 
שהוא עושה איננה מאירה בתוקפה, כי עושה אותה בלי כוונה שלימה וכדומה 
- אבל סוף סוף יש לו מצוה, הוא עדיין לא נקרא בעל מום ואינו כאדם שלא 

עשה את המצוה.
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אבל אדם שרצונו להאיר את האור אין סוף, אם הוא עושה את המצוה בכל 
כוחו ועל ידי כך הוא מגיע לשלמות העצמית שלו - הוא נעשה כלי לשלמות 

של בורא עולם ודבק באין סוף. 

)דברים ו,  כתוב: ״ואהבת את ה׳ אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך״ 
ה(, וידועים דברי הגר״א על המילים ״בכל מאודך״, שכל מקום שכתוב ״מאד״ 

הכוונה למעלה מכוחו של האדם. 

העומק שבדברים: כל זמן שאדם עובד עם כוחו, הרי הוא עובד עם תפיסה של 
גבול, אבל כאשר הוא מנסה לעשות מעשה שהוא למעלה מכוחותיו, זהו בעצם 

נסיון לפרוץ את נקודת הגבול, שזו הנגיעה באין סוף.

נגדיר זאת באופן יותר ברור.

הזכרנו שלש הבחנות איך שלמי הדעת נוגעים באור אין סוף: 

א. בעצם כך שהם מבינים שכח פעולתם ומדותיהם נובע מכח פעולת ומדות 
האין סוף, ״בדבר ה׳ שמים נעשו״, וא״כ הם נדבקים בכח של השלם הנמצא 

בפעולה ובמדות.

ב. כאשר האדם שלם בערכו, הוא נעשה כלי לשלמות של הבורא יתברך. 

ג. כשאדם עושה דבר למעלה מכוחותיו, בזה פורץ את גבולו, ובכוחו להגיע 
לנקודת שלמות.

הרי נתבאר לעיל שאין בכוחו של האדם להגיע לשמירה גמורה מפני החטא, 
וזהירות היא מלשון זוהר, שאדם מקבל שמירה מלעילא, ממנו יתברך שמו. 

אלא שהאדם צריך להיזהר אפילו בדבר שאין לו כח להיזהר. 

ומהי התכלית של זה?

פורץ את  הוא בעצם  כח לעשותו,  לו  בדבר שאין  לעסוק  הוא מנסה  כאשר 
נקודת הגבול שלו, ואז הוא מגיע לאין סוף ב״ה.

ההגיון השכלי אומר: אם אינני יכול לעשות - למה שאעשה?! באים לאדם 
ומבקשים ממנו להרים חפץ השוקל שלשה טון. בשלמא אם היו אומרים שזה 
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שוקל עשר או עשרים קילו יותר ממה שהוא רגיל להרים - נו, יתאמץ, ובסוף 
יצליח להרים. אבל כשאומרים לאדם להרים חפץ במשקל שלשה טון - למה 

לו בכלל לנסות?!

מכוחותיו.  למעלה  לעשות מעשים שהם  לנסות  היא  עבודת האדם  ואעפ״כ 
נסיון זה בעצם נובע מכך שאדם רוצה להאיר את האור אין סוף בקרבו. 

אלא שנקודה זו מולידה הרבה מאד טעויות בעבודת ה׳, ונבארן.

רואים אנשים רבים שמנסים לעשות מעשים שהם למעלה מכוחותיהם. הם 
מתחילים, נכשלים ונופלים, וברוב הפעמים גם מתייאשים לאחר מכן. 

מהיכן זה נובע?

זה נובע ממקור מאד אמיתי, אך הוא מתגלה במקום מאד לא אמיתי. זה נובע 
מכך שהאדם באמת צריך לשאוף לעשות מעשים למעלה מכוחותיו, אבל אין 
הכוונה שהוא יצליח, אלא עצם השאיפה מחברת אותו לאין סוף. הבעיה היא, 
שהוא אינו מודע לכך שהרצון נובע מתפיסה שהיא למעלה מכוחותיו, אלא 
חושב שהיא בגדר כוחותיו. הוא מנסה להגשים את שאיפותיו בפועל, וכשאינו 

מצליח מתייאש ונופל.

שזהו  יזהה  כאשר  זה.  נובע מעשה  מהיכן  להבין  האדם  על  כן,  אם  ראשית, 
מעשה שהוא למעלה מכוחותיו, ההגיון היה אומר: אני מדומיין, נשאיר זאת 
בצד. אבל ההבנה הפנימית אומרת: זו מטרה שעלי לשאוף אליה לשבור את 
הכוחות הגבוליים שבי, אבל גם אם לא אצליח לעשות זאת, אין בכך נקודת 

שבירה. 

התכלית היא לא שיצליח בפועל לעשות זאת. התכלית היא השאיפה לצאת 
מנקודת כוחות הגבול שבנפש.

לכאורה  ע״א(.  קיב  )פסחים  להניק״  רוצה  פרה  לינק  רוצה  שהעגל  ממה  ״יותר 
אם כן, רצון הפרה הוא לא טוב. זו הבחנה אחת. הבחנה שניה: צריך לרצות 
בכל דבר יותר ממה שיכולים לעשות בפועל. תמיד הרצון הוא מעבר לכלים 

העומדים לרשות האדם.

שורש כל הדברים הוא הכח הנקרא רצון, והוא גדול מכל הכלים שיש לאדם. 
לעולם אין האדם יכול להוציא לפועל את כל רצונותיו. אם כן, לכאורה זהו 
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את  לבטל  רצון  לאדם  שיהיה  צריך  חיובי!  רצון  זהו  לא,  דמיונות?  של  רצון 
הגבולות. מאידך, עליו להיות מודע לכך שאינו יכול להוציא את כל רצונותיו 

לפועל. 

זו הבחנה מאד עמוקה בנפש, וכאשר אדם אינו מבין אותה ברור, הוא מפרש 
את הרצון שלמעלה מכוחותיו שהוא מכוחותיו - ושם שורש נפילתו. ולא רק 
מחמת שהוא מנסה לקיים זאת בפועל, שהוא פועל למעלה מכוחותיו ואז הוא 
נופל, אלא באופן זה כבר לא מאיר בו אור אין סוף, כי הוא סבור שרצון זה הוא 
רצון שיכול לעמוד בו, ואם כך, הוא לפי הגבול שלו. נמצא שאת כח האין סוף 
שבקרבו הוא הפך לגבולי, ושם שורש הנפילה, כי שוב אין לו מקור של חיות 

מכח האין סוף שלמעלה מכוחותיו.

בדרך כלל, אדם רוצה דבר, ומיד מנסה להוליד ממנו מעשה בפועל.

י״ב חודש כידוע[, על האדם  ]או  אבל בסוד העיבור, במשך תשעה חודשים 
כביכול ׳לעבר׳ את הדבר, לתת לו לגדול. לפעמים כאשר הרצון מאד חזק, אדם 
צריך באמת מיד להביאו לכלל מעשה. זוהי בחינת ״עתידה אשה שתלד בכל 
יום״ )שבת ל ע״ב(, אך כל זה, כאמור, רק במקרים מיוחדים שהרצון חזק ביותר, 
אולם בדרך כלל צריך האדם לקחת את הרצון ולגדל אותו עוד ועוד, בבחינת 
ותופח, עד  וגדל. אחר שלושה חודשים הוכר עוברה, הוא הולך  עובר שגדל 

שמגיע זמן הלידה.

כאשר מבינים אנו שלאחר תשעה חודשים נולד העובר, הרי שביום הראשון 
כבר היה כאן דבר שיש בו ממש, כי אם לא - גם ביום השני לא היה דבר שיכול 
להתפתח וגם לא ביום השלישי, הרביעי וכן הלאה, והיא אף פעם לא תלד. 
אלא שבהתחלה היה זה דבר קטן שהיה בכח, ולאט לאט הוא יוצא מהכח אל 

הפועל. אבל הוא נתפס כמציאות. 

תפיסת הנפש כרצון, אם היא נתפסת כמציאות - האדם יכול לבקוע דרכה. אם 
אינה נתפסת כמציאות - אין הכי נמי, הוא באמת לא יבקע.

לכן גם לאידך גיסא, כלפי עבודת שלילת הרצונות השליליים שבאדם - כאשר 
הוא לא תופס את הרצונות כמציאות, הרי שגם לשלול רצונות שליליים לא כל 

כך בוער לו, כי הוא לא רואה אותם כמציאות. 
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אבל כאשר הוא תופס את הרצון כמציאות, מחד - הרצון החיובי הופך אצלו 
את   - ומאידך  כידוע,  ברצון  ששורה  סוף  אין  האור  שורש  והוא  למציאות 

הרצונות השליליים הוא תופס כמציאות גמורה ומשתדל לבטלם.

ַעל ֵּכן ֹלא ִיְבֲחרּו ֶאָּלא ְלַהְרּבֹות ֵמֶהם ּוְלַהְחִמיר ְּבָכל ְּתָנֵאיֶהם 
ַמה  ֵמֶהם  ֶיְחַסר  ֶּפן  ִמָּדָבר,  ִמְּדָאָגה  ִיְׁשְקטּו  ְוֹלא  ָינּוחּו  ְוֹלא 

ֵלמּות ֲאֶׁשר ֵהם ֲחֵפִצים. ַּיִּגיַע אֹוָתם ֶאל ַהּׁשְ ּׁשֶ

זה מה שנתבאר בראשית הדברים: לא שהם מחפשים להרבות, הם מחפשים 
כל הזמן את השלמות! זוהי תפיסה לגמרי שונה.

לכן הם מחפשים להחמיר בכל תנאיהם. מדוע אדם מחמיר בקיום המצוות? 
יש שעושים זאת בגלל מצות אנשים מלומדה, הם מחמירים כי כך מקובל. יש 
מהם שאפילו אינם יודעים את סיבת החומרא ואת גדריה. כולם עושים כך, 
אז גם הם עושים. כמובן אין זו המעלה הגדולה בהקפדה על חומרות בקיום 

המצוות.

סיבה שניה לכך שאדם מחמיר: הוא מפחד מעונשי הגיהנם. בסיבה זו נעסוק 
להלן, אך לא זו הסיבה של שלמי הדעת.

נובע  התורה,  מצוות  של  תנאיהם״  ״בכל  להחמיר  הרצון  הדעת,  אצל שלמי 
מחמת שהם מחפשים שלמות, ודואגים שאם לא יחמירו - עבודתם לא תהיה 

שלימה.

ָאָדם  ׳ַאְׁשֵרי  לֹום:  ַהּׁשָ ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ָאַמר  ּׁשֶ ַמה  ְוהּוא 
׳ַההּוא  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ּוֵפְרׁשּו  יד(,  כח,  )משלי  ָּתִמיד׳  ְמַפֵחד 

ְּבִדְבֵרי תֹוָרה ְּכִתיב׳ )ברכות ס ע״א(. 

ישנה מעלה גדולה באדם המפחד תמיד.

אוחזים אנו כעת בפרק הזהירות, שעניינה להיזהר לא לעבור עבירות, כלומר 
אדם מפחד לא לעבור את העבירות ולכן הוא נזהר.
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הרי הגמ׳ במסכת ברכות שם אומרת, שישנו פחד ראוי וישנו פחד שאינו ראוי. 
הוא  כאשר  נובע מחטאים שעבר.  פחדו  דעלמא,  במילי  כאשר האדם מפחד 

מפחד בדברי תורה - זוהי מעלת הזהירות האמיתית. 

מה הכוונה שהוא מפחד בדברי תורה?

בפשטות ניתן לפרש, כמו שאומרים בתפילת רבי נחוניא בן הקנה: ״שלא אכשל 
בדבר הלכה״. יש לו פחד מפני הכשלון. מדוע הוא מפחד להיכשל? בחיצוניות, 

כדי שלא ישמחו בו חבריו ולא ילעגו לו... אבל ודאי לא בזה עסקינן כאן.

של  תפיסה  לו  יש  כי  היא  יכשל,  מפחד שמא  פנימית שאדם  היותר  הסיבה 
שלמות! כפי שאמרנו: ״תורה מביאה לידי זהירות״. כי התורה, שהיא מציאות 

שלימה - מביאה אל תפיסת הזהירות של שלמי הדעת המחפשים שלמות. 

״ההוא בדברי תורה כתיב״ כלומר, מחמת שיש לו גילוי של תפיסת השלמות 
- לכן הוא מפחד שלא יהיה שלם.

ומהו הפחד השלילי המבואר שם בגמ׳? אדם שעבר עבירות רח״ל - כל הזמן 
רודף אחריו. הוא עובר  לו שכלב  נדמה  ינזק. הוא הולך ברחוב,  מפחד שמא 

מתחת למרפסת, נראה לו שהיא מתמוטטת לו על הראש וכיוצא בזה.

הבה נעמיק ונתבונן מהיכן נובעים שני פחדים אלו. 

ביארנו בראשית הדברים, שהרצון להשלים עוד, יכול לנבוע משתי נקודות: א. 
מהנקודה שאדם מכיר את השלמות ורוצה בה, ולכן אינו רוצה את החסר. ב. 

מהנקודה שהוא נמצא בחסר, ורוצה להמעיט את החסר.

עליו  יגיע.  לשם  יוצא  מהיכן שהוא   - מנקודת השלמות  יוצא  האדם  כאשר 
נאמר: ״אשרי אדם מפחד תמיד״. מדוע ״תמיד״? כי אם זו שלמות - בהכרח 
שהיא תמידית. ממילא, אם אדם מפחד מכח השלם, השלמות שהיא תמידית 

יוצרת לו פחד תמידי שלא יהיה לו את השלם.

מדוע ״אשרי אדם מפחד תמיד״? כי הפחד שלו נובע מנקודת השלם, והשלם 
הוא תמידי, ממילא הוא מפחד תמיד.

אבל כאשר נקודת הפחד בנפש נובעת רק מהרצון למעט את החסר, הוא מפחד 
שיש לו חסר ושהחסר ישאר - על זה נאמר: ״פחדו בציון חטאים״. ״חטא״ 
נקודת  חסרים.  כלומר  כא(,  א,  )מ״א  חטאים״  שלמה  ובני  אני  ״והיינו  מלשון 

המוצא היא חסר.
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כשהגמרא אומרת שישנו פחד שלילי שהוא בבחינת ״פחדו בציון חטאים״, אין 
הכוונה דוקא כפשוטו שהוא מפחד מהעבירות. זהו פשוטם של דברים וזו אמת, 

אך מונחת כאן נקודה הרבה יותר עמוקה.

משל למה הדבר דומה, אדם שכבר יש לו ילד והוא מפחד שימות, לעומת אדם 
שמפחד שישאר עקר ולא יהיה לו ילד. מה עומק ההבדל בין שני פחדים אלו?

אדם שיש לו ילד, נמצא בתפיסה שיש לו, רק הוא מפחד לאבדו. אדם שעדיין 
אין לו ילדים והוא מפחד שהוא עקר, בעצם יוצא מנקודה שאין לו. כשיוצאים 
מנקודה שאין לי - זו יציאה מנקודת האני. כשיוצאים מהנקודה שיש לי - זו 

יציאה מנקודת האין סוף.

הזהירות שאדם נזהר איננה שלב ראשון, היא שלב שני. ״תורה מביאה לידי 
זהירות״ כי ראשית צריכים לדעת מהי נקודת המוצא של האדם הנזהר, האם 

הוא יוצא מתפיסה של שלם או מתפיסה של חסר?

זו בעצם שאלה שורשית עמוקה בכל תפיסת העבודה בכללותה. הרי נתבאר 
לנו בפרק הראשון שהשלמות היא הדבקות בו יתברך, ועלינו לדעת כי אין זו 
הקדמה בעלמא שאדם קרא אותה וכעת הוא מתחיל לעבוד על הזהירות, אלא 

זו נקודת המוצא שממנה הוא יוצא בפועל לחלקי העבודה.

הזהירות,  מידת  הנקרא  העבודה  של  הראשון  לחלק  כן,  אם  מגיע,  כשאדם 
השאלה השורשית היא עמוקה מאד ויסודית מאד: מהי נקודת המוצא שמכוחה 

הוא יוצא לעבודת ה׳.

נסביר זאת במילים יותר פשוטות.

אדם מנסה להכניס את עצמו למהלך של עבודת ה׳. מהי הנקודה שמחמתה 
הוא נכנס? הרי אֵחר רח״ל, כיון שהכניסו אביו לברית בכוונה לא טהורה, סופו 

היה רע ומר.

מהי, אפוא, המחשבה הראשונה שמכוחה אדם מנסה להיכנס לעבודת ה׳? 

אם המחשבה הראשונה שלו היא החסר, הרי שהוא מדבק עצמו בבחינת ״פחדו 
בציון חטאים״, ואנו רואים זאת בפועל, שישנם אנשים המנסים לעבוד את 
הקב״ה וחיים כל הזמן בפחדים. במקרים הקיצוניים הוא חי בחששות תמידיים: 
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שמא לא אמר קריאת שמע על כל דקדוקיה ולא יצא ידי חובה, שמא גופו לא 
נקי, שמא ושמא, רח״ל לאן זה מגיע. ודאי שמדובר על אחוז מאד קטן, אבל זו 

הקיצוניות שאליה עלולים להגיע כאשר יוצאים מנקודת חסר.

מתוך  בעבודתו  יוצא  הנכונה,  בצורה  עצמו  את  המעמיד  אדם  זאת,  לעומת 
החסר  את  לבטל  עלי  כך  ולשם  בו,  להידבק  ועבודתי  אחד  שלם  יש  הכרה: 

שבי. 

״אני  בחינת  זוהי  ב״ה,  סוף  האין  היא  העבודה  של  הראשית  נקודת  כאשר 
ראשון ואני אחרון״, וביחס לעבודת הנפש שלנו: ״אני ראשון״ - מהיכן אתה 
יוצא, ״ואני אחרון״ - להיכן אתה רוצה להגיע, ואז נעוץ סופן בתחילתו, אדם 

יוצא מבורא עולם וחוזר אליו.

אבל אם אדם מתחיל מנקודת החסר, אצלו ״אני ראשון״ הכוונה אני כפשוטו, 
הוא עצמו הראשון. ואם משם הוא יוצא, לפעמים הוא גם עלול לסיים שם 

את עבודתו רח״ל.  

ְוִהֵּנה סֹוף זֹאת ַהַּמְדֵרָגה ִהיא ַהִּנְקֵראת ׳ִיְרַאת ֵחְטא׳, ֶׁשִהיא 
ִמן ַהְמֻׁשָּבחֹות ֶׁשַּבַּמְדֵרגֹות, ְוהּוא: ֶׁשִּיְהֶיה ָהָאָדם ָיֵרא ָּתִמיד 
ֵלמּות  ְודֹוֵאג ֶּפן ִיָּמֵצא ְּבָידֹו ֵאיֶזה ֶׁשֶמץ ֵחְטא ֶׁשְּיַעְּכֵבהּו ִמן ַהּׁשְ

ֲאֶׁשר הּוא ַחָּיב ְלִהְׁשַּתֵּדל ַּבֲעבּורֹו.

יראת החטא היא יראה מן החטא, יראה פן ימצא בידו איזה שמץ חטא. שכן, 
כמו שהזכרנו, חטא הוא מלשון חסרון, ואדם ירא שלא יהיה בו אותו חסרון.

מדוע הוא ירא מכך? שיעכבהו מן השלמות, הוא מתיירא לא מעצם החטא, 
אלא שהחטא הוא בבחינת חסרון, ואם הוא חסר הרי שאיננו שלם, כי זה דבר 

והיפוכו - ממילא, הוא מתיירא שמא החטא ימנע ממנו מלהגיע לשלמות.

אם כן, יראת החטא שבה אנו עסוקים בעצם מתחילה בזהירות. מדובר כאן 
באדם המחפש את השלמות. על אף שכרגע הוא כמובן לא שלם, אך עצם רצונו 
יוצר אצלו יראה. הוא מכיר את השלמות, והפחד שלו שמא  להיות שלם - 

תיעדר ממנו תפיסת השלמות, יוצר אצלו יראה מפני החטא.
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ֶּדֶרְך  ַעל  ע״א(  עה  בתרא  )בבא  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 
ַהָּמָׁשל: ׳ְמַלֵּמד ֶׁשָּכל ֶאָחד ִנְכֶוה ֵמֻחָּפתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו׳. 

לומר  היה  ניתן  הנכווים מחופתם חבריהם,  בני אדם  שישנם  כתוב  היה  אם 
שמדובר בחסרי הדעת, אבל חז״ל קבעו ש״כל אחד״ דייקא, נכווה מחופתו של 
חבירו, כולל אלו שמידת הקנאה איננה מקננת בקרבם, ובהכרח שטעם הדבר 

שנכווים מחופת חבריהם איננה מחמת הקנאה, אלא מטעם אחר. 

מהו?

ִּכי ֵאין ֶזה ִמַּטַעם ַהִּקְנָאה, ֲאֶׁשר ִּתּפֹל ַרק ְּבַחְסֵרי ַהַּדַעת, ְּכמֹו 
ַעְצמֹו  ְראֹותֹו  ִמְּפֵני  ֶאָּלא  ִדְׁשַמָּיא,  ְּבִסַּיְעָּתא  עֹוד  ֶׁשֶאְכּתֹב 
ֵלמּות ַמְדֵרָגה ֶׁשָהָיה ָיכֹול ְלַהִּשׂיָגּה ְּכמֹו ֶׁשִהִּשׂיָגּה  ָחֵסר ִמן ַהּׁשְ

ֲחֵברֹו. 

אדם רואה שחבירו השיג את הדבר, ולכן הוא מקנא. ולכאורה, גם אם אף אחד 
לא השיג מדרגה זו, למה שלא יקנא?

הדבר,  את  השיג  לא  אחד  שאף  כשרואים  מטבעם,  האדם  בני  שרוב  אלא 
אומרים: הדבר בלתי אפשרי, וכיון שכך - לא מצפים גם מהם להשיגו, ואף הם 
עצמם אינם מצפים לכך. אבל אם פלוני השיג - זה מחייב אותם, כדברי חז״ל 
הנודעים: ״הלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, 
והראיה שחבירו  )יומא לה ע״ב(. אם אפשר להשיג,  יוסף מחייב את הרשעים״ 

השיג את הדבר, הרי שהוא נכווה מאותה חופה.

ובעומק יותר, מדרגה שכבר הושגה, היא מדרגה שיצאה מן הכח אל הפועל, 
לא  מדרגה שעדיין  יותר. משא״כ  מחייבת  היא  והרי  להשיגה  קל  יותר  ולכך 
הושגה - היא בכח, משל לאדם שנוגע באש בכח, כגפרור, שאינו נכווה אלא 

אם כן נוגע באש בפועל.

והנה בדברי חז״ל הנ״ל מבואר שכל אחד נכווה מחופתו של חבירו, אך לא 
מבואר האם חבירו נמצא מעליו או מתחתיו.
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בפשטות מדובר כאן בחופת זה שמעליו, כי מחופת זה שמתחתיו לכאורה אין 
לו מה להיכוות. 

אלא שאם כן, אינו מובן, שהרי לשון חז״ל הוא ש״כל אחד״ נכווה מחופתו של 
חבירו, משמע כל אחד מישראל, ללא יוצא מן הכלל, א״כ אותו יהודי שהשיג 

את המעלה העליונה ביותר, נניח משה רבינו, מחופת מי הוא נכווה?

אמנם כשנעמיק, נראה שהדברים אינם מדוייקים, שכן, ידועים דברי חז״ל שמה 
שלא נגלה למשה רבינו נגלה לרבי עקיבא ותלמידיו, עד כדי כך שמשה רבינו 
אמר לקב״ה שיתן תורה על ידו. אם כן, אף שמדרגת משה רבינו באופן כללי 

היתה הגבוהה ביותר, אבל בפרטים, היה מי שהשיג יותר ממנו.

משל למה הדבר דומה, לאדם יש הרבה מאד זהב. מבחינת ערך רכושו - הוא 
העשיר הגדול ביותר בעולם, אך משום מה אין בידו מטבעות של כסף. ודאי 
שעם הזהב שלו יכול הוא לקנות מטבעות כסף, אבל במציאות אין בידו אפשרות 

לרוכשם, כי פלוני לא מוכן למכור לו אותם תמורת כל הון שבעולם. 

והנמשל: לכל אחד יש את חלקו המיוחד לו, ומשה רבינו, על אף שבכח הוא 
ודאי כולל את כולם, בבחינת ״משה קיבל תורה מסיני״, אבל בפועל הוא לא 
השיג את כל פרטי הדברים, ורק החכמים שלאחר מכן השיגום, והרי שישנה 
איזו שהיא נקודה שלמשה רבינו אין ולרבי עקיבא יש, ובאותה נקודה יכול הוא 

להיכוות ממנו.

נמצא, אפוא, שכל אחד נכווה לא רק ממי שמעליו, אלא גם ממי שנמצא למטה 
הימנו, כי גם לו ישנם דברים שאין לזה שמעליו. זהו סוג מסויים של כויה.

בעומק יותר, ידועים דברי רש״י במסכת שבת )לא ע״א( על ״דעלך סני לחברך 
לא תעביד״, ש״ֵרַעָך וֵרַע אביך אל תעזוב )משלי כז( - זה הקדוש ברוך הוא״. 
הקב״ה נקרא ״רע״ ]-חבר[ של האדם. כביכול ישנו ניצוץ של קנאה, שהאדם 

מקנא להיות כרבונו של עולם. 

הדברים הללו מוזכרים כבר בספרים הקדושים. הרי רואים אנו, להבדיל, שישנם 
כאלו שעשו עצמם לאלוה, ואם קיימת הבחנה זו בצד הקליפה - כביכול קיימת 
היא גם בצד הקדושה, והיא התשוקה להידבק ולהיכלל באין סוף. כאשר האדם 

לא זכה לכך בשלמות, הוא מקנא באור אין סוף שלא השיג.
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מתנוצץ  כאשר  מהנבראים.  ונפש  נפש  כל  בעומק  קיים  הרי  האלוקי  הניצוץ 
באדם אותו אור אין סוף, הוא מקנא כביכול להיות כמוהו, וכשאינו מצליח - 
על זה נאמר שנכווה מחופתו של חבירו. גם אם יהיה בעל המדרגה הכי עליונה 

בבריאה, יש לו ממי להיכוות.

נתבאר, אפוא, עד עתה מיהו זה הנכווה, וממי הוא נכווה. עתה ננסה להבין 
מהי אותה כוויה.

 - האש  לתוך  ידו  המושיט  הוא, שאדם  בגשמיות  לנו  המוכר  כוויה  המושג 
נכווה. לכן האדם מטבעו מתרחק מהאש.

כידוע, פרעה ניסה לבדוק את רמת דעתו של משה רבינו, ולשם כך הניח לפניו 
קערה של אש וקערה של זהב, ובא מלאך והזיז את ידו ונגע באש, ואז נעשה 

משה רבינו כבד פה וכבד לשון.

אם כן, גם משה רבינו, שהיה בעל המדרגה הגבוהה ביותר, היתה בו בחינת 
כוויה. בהשתלשלות הנמוכה ביותר היתה זו כוויה בפה, כבד פה וכבד לשון, 
אבל בשורש, היה זה מחמת שנכווה מחופתו של בורא עולם כביכול, מהאור 
אין סוף. ]כלל יסודי הוא, שכל דבר שאנו מוצאים בגשמיות - יש לו שורש 
ברוחניות. לפיכך, אם מצאנו שמשה רבינו ע״ה נכווה בגשמיות, בהכרח שיש 
לו גם בחינת כוויה ברוחניות. יסוד זה ידוע מאד למי שרגיל בכתבי מהר״ל, 

רמח״ל, ר׳ צדוק, לשם ועוד[.

ויש להתבונן מהי כוונת הדבר שהוא נכווה, הרי אש היא בגשמיות, וכי הנשמה 
נכווית מאש עליונה השורפת אותה?

והנה טבע האדם הוא, שכאשר יש אש, דרכו להתקרב כמה שיוכל כדי להתחמם, 
אך לא יותר מדי, כדי שלא יקבל כוויה.

כולם  כן, לכאורה  נכווה מחופתו של חבירו. אם  ישנו מהלך שכל אחד  כאן 
נעשים בעלי מומים!

אך בעומק, הרי היה זמן שמשה רבינו נרפא מהיותו כבד פה וכבד לשון. היה 
זה במעמד הר סיני, אז, כמו שאמרו חז״ל, נתרפאו כל החולים, ובכללם משה 

רבינו שהיה כבד פה וכבד לשון. שם הוא נרפא מתפיסת הכוויה.
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ודאי שבחיצוניות -  מהיכן בא שורש הרפואה מתפיסת הכוויה שהיתה לו? 
נראית  לעומקו  הדבר  הבנת  אבל  התרפא.  הוא  גם  אז  החולים  כל  התרפאו 

כדלהלן.

כאשר מביטים בחיצוניות, הכוויה הזו שנכווה אדם מחופתו של חבירו היא 
דבר שלילי, אבל בעומק, ישנו כאן מהלך חיובי מאד בכך שנכווה מחופתו של 

חבירו.

תכלית כל נברא היא בעצם לעלות למדרגה העליונה. בלשון רבותינו: הבריאה 
התבטלות.  ע״י  לאין  מיש  אותה  להעלות  היא  והתכלית  ליש,  מאין  נבראה 
עבודת האדם היא להתבטל לתפיסה היותר עליונה ממנו, עד שהוא מגיע אליו 

יתברך, לאור אין סוף.

לפי זה, ה״נכווה מחופתו של חבירו״ הוא בעצם הסולם שעליו מטפסים אל 
אותה מדרגה. הרי ״תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם 
הבא, שנאמר ׳ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון׳״ )ברכות סד ע״א(. ישנה 
מערכת של עליה תמידית בבריאה. תלמידי חכמים עולים מכוחה, וגם לעמי 
כל  ומעשיהם את  יש עליה מכח התלמידי חכמים המזכים בתורתם  ארצות 

הכנסת ישראל. 

תלמידי חכמים, כאמור, עולים מכח עצמם, ולכן אמרו חז״ל שאין להם מנוחה. 
אבל בעומק, גם לעמי ארצות אין מנוחה על ידי שהם עולים מכח החכמים, 

ונמצא שבכללות כולם עולים בסוף.

כיצד עולה האדם? 

טבע האש, שאינה מעלה את הדבר כשהוא כבד, כי אז הוא עדיין נמשך לארץ. 
רק כאשר הוא נעשה קל - בכוחו לעלות. האש מכלה את הדבר, הופכת אותו 

מיש לאין, וכשהוא קל - הוא עולה למעלה. 

מדרגה.  באותה  להישאר  אינה  ותכליתו  מסויימת,  במדרגה  נמצא  אדם  כל 
ובאמת, בעולם הזה יכול אדם לעשות מעשים ולהתרומם, ואף כשנפטר יכולים 
אחרים, כגון בניו וכדו׳, לעשות מעשים לעילוי נשמתו, אבל לעתיד לבא שוב 

לא יהיה מהלך של עבודה, שנאמר ״במתים חפשי״, חפשי מן העבודה. 

איך שם יעלה האדם למדרגה יותר עליונה?
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יהיה מהלך עליה אחר הנקרא: ״כל אחד נכווה מחופתו של חבירו״. על ידי זה 
שהוא נכווה מחופתו של חבירו - הוא עולה!

נתבונן בנקודה נפלאה עד מאד.

האם באמת שם כל אחד יכול לראות מה שנעשה עם השני?

יתירה מכך, האם באמת הוא רואה מה שעושים לכולם? וכי אדם שמת מיד 
זוכה לראות את משה רבינו, אברהם אבינו, יצחק, יעקב ושאר גדולי עולם? 

ודאי שלא, כמו שמדוייק בלשון חז״ל שהוא רואה רק את מי שנמצא מעליו 
]או בכללות או בדבר פרטי, כמו שנתבאר לעיל[. מדוע דוקא אותו הוא רואה? 

כי התכלית היא להתעלות לשלב הבא, לעלות מדרגה אחר מדרגה.

הוא  וחבירו  לעלות,  שלו  הצורך  משום  חבירו,  של  מחופתו  נכווה  הוא  לכן 
השורש הקרוב אליו. 

ואיך הוא נכווה מחופתו של חבירו? 

כאשר הוא רואה את ערך עצמו לעומת מדרגת חבירו, הוא מרגיש את עצמו 
הדבר, משייכת  להשגת  ועצם שאיפתו  חבירו,  לשלמות של  הוא תאב  חסר, 
אותו כבר ברמה מסויימת אל הדבר, ואז מכח המעשים שנעשים למטה הוא 

יכול לעלות.

אבל איך הוא משתייך בכלל לאותה מדרגה עליונה? 

הכלל תמיד הוא, שדבר שאדם אינו משתוקק אליו - לא יקבל אותו. ״כי לא 
המטיר - ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר 
עליהם  התפלל  לעולם,  צורך  שהם  וידע  אדם  וכשבא  גשמים,  של  בטובתם 

וירדו, וצמחו האילנות והדשאים״ )רש״י בראשית ב, ה(.

דבר ראשון על האדם להכיר את הדבר, לאחר מכן להרגיש את החסר, להשתוקק 
אליו - ואז הוא יכול לעלות למעלה. ואיך ירגיש את החסר? מראים לו את 
אותה מדרגה, הוא מרגיש את החסר, משתוקק למעלה העליונה, ואז בכוחו 

לעלות אליה.
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״כל אחד נכווה מחופתו של חבירו״, הוא רואה שחבירו יותר שלם ממנו, אז 
הוא מחפש שלמות עליונה יותר, ועל ידי זה הוא זוכה לעלות.

אם כן, ה״נכווה מחבירו״ אין זו כוויה שלילית. הרי הרמח״ל מדבר כאן ביחס 
ליראת החטא של מבקשי השלמות, ומבואר שקביעה זו היא קביעה חיובית של 

מבקש השלמות: הוא שמח בכך שהוא נכווה!

היא  פלוני  יודע שבמקום  ואינו  פרנסה  אדם מחפש  דומה,  הדבר  למה  משל 
ניתנת להשגה. כשבאים ומספרים לו שבמקום פלוני אפשר להשיג ואלמוני כבר 
משיג שם פרנסה בכבוד, הוא אומר: מצוין, אם הוא השיג, גם אני יכול להשיג. 
האם הוא שמח שסיפרו לו או שהוא עצוב? ודאי שהוא שמח, כי מכאן ואילך 

גם הוא יכול להשיג. 

הוא לא נכווה באופן שהידיעה יוצרת אצלו יאוש ח״ו. הוא נכווה באופן שהוא 
מרגיש את החסר, ומעתה הוא משתוקק להתחבר לאותה מדרגה עליונה.

עתה מבינים אנו היטב מדוע דייקא ״כל אחד״ נכווה מחופתו של חבירו, ולא 
יותר  למדרגה  לעלות  היא  חבירו  מחופת  הכוויה  תכלית  שכן,  בעלמא,  רוב 
עליונה. ומאחר שאין אדם שראוי לו להישאר במדרגה בה הוא נמצא, אם כן 

פשוט שכל אחד, ללא יוצא מן הכלל, צריך להיכוות מחופת חבירו.

והנה, יש להתבונן מדוע לשון חז״ל שנכווה דוקא מ״חופתו״ של חבירו, הרי 
לכאורה הוא נכווה מהמדרגה של חבירו, לא מחופתו?

אמנם, כאשר אדם רואה את חבירו שמעליו, האם באמת נגלית לו המדרגה 
היותר עליונה? לא! הוא רואה משהו מעל השגתו, אבל את המדרגה העליונה 

הוא איננו רואה!

זוהי נקודה עמוקה, והיא תובהר במשל:

את  להבין  בכוחו  באמת  האם  מאד.  חכם  שהוא  ורואה  אביו  על  מביט  ילד 
חכמתו של אביו? כמובן שלא. הוא רק יכול להבין שאביו חכם יותר ממנו.

רואה את  באמת  הכוונה שהוא  אין   - חבירו״  נכווה מחופתו של  אחד  ״כל 
נגלית  שאינה  חבירו  של  הפנימית  בתפיסה  נמצאת  המדרגה  חבירו.  מדרגת 
לחוץ. את החיצוניות של מה שנמצא מעליו הוא יכול לראות, אך לא לתפוס 

באמת מהו. 
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כמו אדם הרואה צדיק. ראיית פני צדיק היא דבר גדול מאד, כראיית פני שכינה, 
כמו שהעיד על עצמו רשב״י, אך היעלה על הדעת שמי שראה אותו השיג מיהו 
רשב״י? ודאי שלא. הוא קיבל אור למעלה ממדרגתו, אך ודאי לא השיג את 

מה שראה.

כל אחד נכווה ״מחופתו״ של חבירו, כי את עצם מדרגת חבירו הוא לא יכול 
לראות ולהשיג. רק מה שנגלה כלפי חוץ, שהוא בבחינת ״חופה״ של חבירו - 

בזה יש לו איזו שהיא תפיסה, אבל גם אותו אינו משיג בשלמות.

בכדי שאדם יעלה למעלה, די לו בזה שהוא רואה שישנה תפיסה יותר עליונה, 
כי אילו באמת ישיג אותה, הרי שהוא כבר שם, ואם הוא שם הוא לא נכווה. 

הוא נכווה כל זמן שרואה שישנה מדרגה מעליו ואינו משיג אותה.

המשל הפשוט לכך בגשמיות הוא באש עצמה. האדם נכווה רק בזמן שזו אש 
חזקה יותר מהחום שהוא יכול לסבול, א״כ הדבר למעלה מתפיסתו.

בעומק יותר, צריך לדעת שביראת השלמות ישנן שתי תפיסות: שלמות גמורה 
ושלמות חלקית, שלמות בערכין.

למה אתה  אותו:  שידוך. שואלים  רווק מחפש  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
מחפש שידוך? והוא עונה: ׳כי כתוב בחז״ל שאדם ללא אשה הוא פלגא דגופא׳. 
ואינם  נשואים  אנשים  כמה  שלם?  אדם  יהיה  הוא  אשה  שישא  בשעה  וכי 

שלמים?...

אלא שזוהי שלמות בערכין. ביחס לאדם שלא נשא אשה, זה שנשא אשה נחשב 
שלם, אבל גם אז, ודאי שעליו לחפש שלמות נוספת, כי השלמות שהשיג היא 

חלקית בלבד.

אדם סיים מסכת והגיע לשלמות, אבל זו רק שלמות של המסכת, לא שלמות 
של הש״ס. יאמר אותו אדם: אם כך, לא אעשה סיום כי אין זה דבר שלם, ועל 
דבר שאינו שלם לא עושים סיום... לא! בערך לאותה מסכת זו אכן שלמות, 

אבל במבט יותר כולל זהו חלק, לא דבר שלם.

כל אחד נכווה מחופתו של חבירו, הוא נכווה מהמדרגה שמעליו, אשר בערך 
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אליו היא נקראת שלימה, אבל גם אותו חבר נכווה מחופתו של חבירו שמעליו 
ומרגיש שמדרגתו איננה שלימה.

נמצא שאותה מדרגה שכלפי האחד נקראת שלמות, וזו יראת השלמות שהוא 
יראת  איננה  זו  למעלה  שנמצא  מי  כלפי   - מדרגה  באותה  יהיה  שלא  ירא 
בתשליך,  עוונותיו  את  שזרק  גדול  באדמו״ר  ידוע  מעשה  כאותו  השלמות. 
אותו  של  עבירותיו  אליהם,  ביחס  כי  אותן...  לאסוף  שכדאי  חסידיו  ואמרו 

צדיק גדול - למצוות יחשבו אצלם.

אם כן, יראת השלמות שכל אחד נכווה מחופתו של חבירו, בעצם זו איננה 
ירא  שהוא  העליון  רק  הגמורה?  השלמות  יראת  ירא  כן  מי  גמורה.  שלמות 

מהאור אין סוף, שרוצה להיות שלם בתכלית השלמות.

לפיכך במעמד הר סיני נתרפאו כל החולים, כי שם היה גילוי שכינה לכולם, 
״וירד ה׳ על הר סיני״, ושם כל אחד נכווה מחופתו של מקום כביכול, לכן 
לא היה שאר חולי וחסר, אלא חסר זה בלבד, והוא יראת השלמות, ועל יראה 
זו אמר הכתוב שהיא תכלית מעמד הר סיני: ״ובעבור תהיה יראתו על פניכם 

לבלתי תחטאו״ )שמות כ, טז(.

ֵלם ְּבַדְעּתֹו  ְוִהֵּנה ַעל ִּפי ַהִהְתּבֹוְננּות ַהֶּזה ַוַּדאי ֶׁשֹּלא ִיָּמַנע ַהּׁשָ
ִלְהיֹות ָזִהיר ְּבַמֲעָׂשיו.

מי לא ימנע? רק ״השלם בדעתו״! כמו שאמר רבינו הרמח״ל בתחילה, שמדובר 
כאן ב״שלמי הדעת״. 

לו  שיש  זה  המחפש שלמות?  אדם  אותו  מיהו  עשויה.  בצבת  צבת  סוד  זהו 
שלמות הדעת. מי שאין לו שלמות הדעת לא מחפש שלמות. ומהיכן משיגים 
זאת? בבחינת ׳גיטו וידו באין כאחת׳, מי הקדימני ואשלם, יש המקבל מתנה 

מבורא עולם את שלמות הדעת, ואז הוא מחפש את יראת השלמות.

ַאְך ַלְּפחּוִתים ֵמֵאֶּלה, 

היינו אותו אדם שאין לו תשוקה לחפש דוקא שלמות. לא ח״ו שאינו רוצה 
לעלות, הוא רוצה לעלות, אבל החיפוש שלו אינו דוקא להיות שלם.
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נתבונן בעולם הגשמי: כמה אנשים רוצים באמת להיות המיליונר של העולם? 
איננו יודעים בדיוק כמה, אבל ודאי שלא מדובר על מיליונים. יש איזה אחוז 
רוב  אך  העולם,  להיות העשיר של  ותשוקה  נטיה  בעלי  אנשים  מסויים של 
האנשים אינם כך, וגם אם הם רוצים להיות עשירים, אין רצונם דוקא להיות 

העשיר הגדול ביותר.

לעומת זאת ישנם אנשים בודדים שממש נלחמים כדי להגיע למצב שיפורסמו 
כאיש העשיר ביותר בעולם.

זו  ישנם ״שלמי דעת״, אלו המחפשים שלמות,  גם בעולם הרוחני.  הוא  כך 
תשוקתם. בדרך כלל אלו נשמות עליונות, אבל רוב בני האדם אינם כאלו. 

הפחותים מאלה, גם הם מחפשים עליה. ומה מניע אותם להיזהר שלא לעבור 
עבירות רח״ל? 

ִּתְהֶיה ַהֶהָעָרה ְלִפי ַהְבָחָנָתם, ְוהּוא ְלִפי ִעְנַין ַהָּכבֹוד ֲאֶׁשר ֵהם 
ִמְתַאִּוים לֹו.

כידוע בראשונים  יש לו תשוקה של כבוד.  כל אדם מצד היותו בעל נשמה, 
שורש  ועוד[.  כבודי״  ״עורה  כבוד״,  יזמרך  ]״למען  ״כבוד״  נקראת  הנשמה 
מי  כבוד,  בני האדם לחפש  כך, תשוקת  הכבוד. מחמת  הוא מכסא  הנשמות 

יותר ומי פחות.

מי שהוא זך, מחפש כבוד לא של עצמו אלא של מלך הכבוד, אשר כבודו מלא 
עולם. אבל רוב בני האדם שלא הגיעו לאותו זיכוך, מחפשים את כבוד עצמם. 

זו מהותם - לחפש כבוד.

ַהַּמְדֵרגֹות  ֶׁשֵאין  ַּדַעת  ַּבַעל  ָּכל  ֵאֶצל  ָּפׁשּוט  ֶזה  ִּכי  ְוֶזה, 
ְלִפי  ֶאָּלא  ַהָּבא  ָהעֹוָלם  ֶׁשהּוא  ָהֲאִמִּתי  ָּבעֹוָלם  ִמְתַחְּלקֹות 
ִיְתרֹוֵמם ָׁשם ֶאָּלא ִמי ֶׁשהּוא ַרב ַהַּמֲעִׂשים  ַהַּמֲעִׂשים, ְוֶׁשֹּלא 

ָפל. ֵמֲחֵברֹו, ַוֲאֶׁשר הּוא ְמַעט ַהַּמֲעִׂשים הּוא ִיְהֶיה ַהּׁשָ
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כמו שבעולם הזה רואים במוחש שאין מדרגות בני האדם בגשמיות שוות - כך 
ברור שלעולם הבא אין מדרגות בני האדם שוות ברוחניות.

ולפי מה מתחלקות שם המדרגות? לפי המעשים. ״היום לעשותם ומחר לקבל 
שכרם״ )עירובין כב ע״א(, וכפי ערך ה״לעשותם״ היום - כך ערך ה״לקבל שכרם״, 

קביעת המדרגות לנצח.

זו התפיסה ל״פחותים מאלה״. הם מבינים שמי שמרבה במעשים - מתרומם 
שם, ומי שממעיט במעשים - שפל שם.

בעומק, לאו דוקא מי שמרבה במעשים הוא רם ומי שממעיט במעשים הוא 
שפל, שהרי ״טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה״ )שו״ע או״ח סי׳ א ס״ד(. אבל 
ההגדרה המבוארת כאן, ש״הפחותים מאלה״ מבינים שמדרגתם לעולם הבא 

תיקבע לפי כמות המעשים שיעשו כאן.

ִמַּמֲעָׂשיו אֹו  ֵעיָניו  ְלַהְעִלים  ָהָאָדם  יּוַכל  ֵאיְך  ֵאפֹוא,  ֵּכן  ִאם 
ְלַמֵעט ִהְׁשַּתְּדלּותֹו ָּבֶזה, ִאם ַאַחר ָּכְך ַוַּדאי ֵיַצר לֹו ַּבְּזַמן ֶׁשֹּלא 

יּוַכל ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעְּותֹו.

אם אדם יודע שהמדרגה לנצח נקבעת על פי המעשים כאן, והוא גם מודע 
שאינם  עצמם  את  המשקרים  אלו  כאותם  ולא  כבוד,  מחפש  שהוא  לעצמו 

מחפשים כבוד, א״כ עליו להשתדל להיזהר שלא לחטוא.

אנשים הרי מחפשים את הכבוד, ולא רק מחפשים, אלא גם עמלים רבות למען 
השגתו. וכל זה כשמדובר בכבוד של העולם הזה שהוא כבוד זמני, על אחת 

כמה וכמה הכבוד של העולם הבא שהוא כבוד קבוע.

אבל צריך לדעת שעל אף הכל, ישנם הרבה אנשים שהארה זו אינה מדברת 
אליהם, כי אינם מרגישים כל הזמן רצון להשיג כבוד. 

אחוז מסויים של אנשים כל הזמן מחפשים לעצמם כבוד. הם יחפשו בבית 
ילבשו  המכובדת,  העליה  את  יקנו  מכובד,  להם  שנראה  המקום  את  הכנסת 
בגדים שלדעתם יכבדו אותם, וגם את נשותיהם וילדיהם ילבישו במלבושים 
מכובדים. כל מערכת חייהם בנויה על השאלה כמה מכבדים אותם, והאם את 

פלוני כבדו יותר וכו׳.
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אבל רוב האנשים, בודאי שאם יבזו אותם זה יהיה אכפת להם וכשיכבדו אותם 
עד  מהבוקר  אותם  מעסיק  אינו  הכבוד  חיפוש  אבל  מכך,  הנאה  להם  תהיה 

הלילה. רוב האנשים אינם מחפשים כל הזמן כבוד.

אדם שתשוקת חייו אינה לחפש כבוד, אין בכוחו לבנות מערכת שכל מעשיו 
בימי חלדו ֵיעשו לפי חישוב הכבוד שיקבל לעתיד לבא. מי שמשתוקק כל הזמן 
לחפש כבוד, יכול להעמיק בדעתו שכאן הכבוד זמני וגשמי ושם הכבוד נצחי 

ורוחני, אבל מי שתשוקתו בעיקר אינה חיפוש כבוד - קשה לו לחיות כך.

לחילופין, הרי ביארנו שכל הנשמות נחצבו מהמקום הנקרא ״כבוד״, כי תכליתן 
לחפש את כבוד ה׳, או להבדיל את כבוד עצמם.

אם כן בעומק, אדם המחובר לשורש הנשמה מחפש כבוד, אבל כל זמן שאדם 
רחוק מגילוי נשמתו ששורשה בכסא הכבוד, הוא אינו מחפש כבוד בתמידיות, 

ממילא עבודתו אינה יכולה להתבסס על חיפוש כבוד לעתיד לבא.

ְוִהֵּנה ֵיׁש ֵמַהְּפָתִאים ַהְמַבְּקִׁשים ַרק ְלָהֵקל ֵמֲעֵליֶהם, ֶׁשֹּיאְמרּו: 
ָלנּו  ַּדי  ּוְפִריׁשּות? ֲהֹלא  ֲחִסידּות  ָּכְך  ְּבָכל  ַעְצֵמנּו  ְנַיַּגע  ָלָּמה 
ִנְדחֹק  ֹלא  ֲאַנְחנּו  ַּבֵּגיִהּנֹם,  ַהִּנּדֹוִנים  ֵמָהְרָׁשִעים  ִנְהֶיה  ֶׁשֹּלא 
ַעְצֵמנּו ִלָּכֵנס ְּבַגן-ֵעֶדן - ִלְפַני ְוִלְפִנים, ִאם ֹלא ִיְהֶיה ָלנּו ֵחֶלק 
עֹל  ַנְכִּביד  ְוֹלא  ָּבֶזה  ָלנּו  ַּדי  ָאנּו  ָקָטן,  ֵחֶלק  ָלנּו  ִיְהֶיה  ָּגדֹול 

ַמָּשֵאנּו ַּבֲעבּור זֹאת. 

שגורים בלשונם של אלו דברי המשנה במסכת סנהדרין: ״כל ישראל יש להם 
חלק לעולם הבא״. את ה״חוץ״ הם שכחו... עכ״פ כך הם סבורים.

הדברים הללו הם דברי הבל, כי גם אדם שיש לו חלק לעולם הבא, ויהיה לו 
לאותו  להיכנס  עד שיזכה  לעבור  יצטרך  הוא  יסורים  כמה  - אבל  שם שכר 

מקום! 

יתכן שאדם למד תורה וקיים מצוות, אך גם עבר עבירות. הקב״ה אינו מקפח 
שכר כל בריה, יהיה לו חלק קטן בגן עדן כפי ערך מעשיו, אבל עד שיסיים 

לרצות את עונשו בגיהנם, עלולים לחלוף מאות שנים ויתר על כן!
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אם כן, אדם האומר שלא אכפת לו - דובר דברי הבל.

זו. הוא מתייחס לאדם הטוען שלא  אבל הרמח״ל לא מתייחס כאן לנקודה 
אכפת לו כבוד. מיהו? או בעל מדרגה גבוהה, עניו כמשה רבינו, שביטל מעצמו 
כך רחוק  כל  הזהירות. או שהוא  כבר עבר את  וא״כ הוא  את מידת הכבוד, 
מנשמתו, שאינו מרגיש שהוא מחפש כבוד, כאותם אלו המוכנים לבזות את 
עצמם בשוק, עד כדי כך שאמרו חז״ל שהם פסולים לעדות. אבל מהיכן נובע 

דבר זה? מהיותם רחוקים מעומק נשמתם.

אותם פתאים, אומר רבינו הרמח״ל, מבקשים רק להקל מעליהם. הם אומרים: 
אנו די לנו בזה ]-בחלק קטן בגן עדן[ ולא נכביד עול משאנו עבור זה, לא 

אכפת להם שלא יכבדו אותם.

מעניין רק מדוע הם כן מחפשים חלק קטן, והרי לא אכפת להם מהכבוד... 
ואולי לא לשם כבוד, רק לשם תענוג. אלא שאם הם מחפשים תענוג - למה 

לא אכפת להם שיהיה להם רק תענוג קטן?

שני עניינים ישנם בגן עדן: מדור לפי כבודו, ותענוגות. אותם אנשים הטוענים 
שלא אכפת להם חלק קטן, בעצם טוענים שלא אכפת להם משני דברים: לא 

אכפת להם שכבודם יהיה מוקטן, וגם לא אכפת להם עוצם התענוג. 

כן  הוא  מה  תענוגות.  ולא  כבוד  לא  מחפש  שלא  באדם  כאן  מדובר  כן,  אם 
מחפש?!

ָאְמָנם ְׁשֵאָלה ַאַחת ִנְׁשַאל ֵמֶהם, 

כדי להפריך את דבריהם:

ִלְראֹות  ַהחֹוֵלף,  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ִלְסּבֹל  ָנֵקל  ַעל  ָּכְך  ָּכל  ֲהיּוְכלּו 
ֲעֵליֶהם,  ּומֹוֵׁשל  ֵמֶהם  יֹוֵתר  ּוְמֻנָּשא  ְמֻכָּבד  ֵמַחְבֵריֶהם  ֶאָחד 
ּוְׁשָפִלים  ַהִּנְבִזים  ָהֲעִנִּיים  ִמן  אֹו  ֵמַעְבֵדיֶהם  ֶאָחד  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ְּבֵעיֵניֶהם, ְוֹלא ִיְצַטֲערּו ְוֹלא ִיְהֶיה ָדָמם רֹוֵתַח ְּבִקְרָּבם?
ֹלא, ַוַּדאי! 
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מוסיף כאן רבינו הרמח״ל נקודה עמוקה.

זה שיראה אדם אחד מחבריו שהוא מכובד ומנושא יותר ממנו ומושל עליו - 
זו בעיה אחת שיאלץ להתמודד איתה. אך הבעיה עלולה להיות עמוקה יותר: 
כל שכן אחד מעבדיהם או מן העניים הנבזים ושפלים בעיניהם, אדם שכאן 
נמצא מעליו, כדברי הגמ׳  ובעולם הבא  בעולם הזה היה פחות מכובד ממנו 

)פסחים נ ע״א(: ״עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה״.

כאן זה כבר לא ענין של כבוד. זוהי שאלה של בזיון! אדם שכאן בעולם הזה 
היה נחשב מכובד וכשיגיע לשם יראה שזה שהיה נבזה כאן, כגון עבדו, מכובד 

יותר ממנו - יהיו לו מכך בזיונות! 

כאן העמיק הרמח״ל ודלה עבורנו נקודה נוספת בענין יראת הכבוד.

כל דבר בבריאה הוא בסוד דבר והיפוכו. ההיפך מיראת הכבוד זו יראת הבושת, 
יראת הבזיונות.

חיפוש הכבוד הוא הצד החיובי של יראה זו. ישנו אדם המחפש כבוד; כל מקום 
שמגיע - הוא תמיד צריך להיות בראש. לעומת זאת, יש אדם שלא אכפת לו 
לא להיות בראש, אבל שפלוני יהיה בראש - זה לא! ואם זה שנחשב שפל ובזוי 

יהיה בראש - עבורו זה כבר בזיון.

אם כן בעומק, יראה זו מתבססת על שני קוים: חיובי ושלילי. הקו החיובי הוא 
שאדם דורש כבוד בפועל, והקו השלילי - שהוא חושש להתבזות. 

החשש מהתבזות מורכב משני חלקים ]על אף שהרמח״ל לא הזכיר זאת כאן[: 
דבר ראשון החשש מעצם כך שיתבזה בעולם הזה, כמו שאמרו חז״ל )ברכות כח 

ע״ב(: ״כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם״. 

)ע״ז ה ע״א(, שכשמגיע אדם לעולם  נוסף בבזיון, הוא מה שאמרו חז״ל  חלק 
הבא, העבירה קשורה בו ככלב ]אם לא שב בתשובה שלימה[, ואז הכל גלוי, 
כדברי התרגום על הפסוק בשלהי ספר קהלת: ״סוף דבר הכל נשמע - סוף 
פתגם דאתעביד בעלמא בצנעא, כולא עתיד לאתפרסמא ולאשתמעא לכל בני 
אנשא״, האלקים עתיד לפרוס את מעשי הנבראים כשמלה, ואז יכירו כולם 

את מעשי כולם. 
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כאן מתבייש האדם מעצם העבירה שעשה, וזו יראת הכבוד בסוד השלילה. לאו 
דוקא ביחס לכך שפלוני במדרגה גבוהה יותר ממנו. אפילו אם אין כזה פלוני, 

אבל הוא מתבייש שידעו אלו מעשים הוא עושה. 

יראה זו קיימת אצל כל בני האדם בגילוי, ואין אדם שיכול לומר: אני לא מרגיש 
זאת. אדם יכול לטעון שאינו משתוקק להיות האדם המכובד ביותר, להיות 
ראש בכל מקום. אכן, רבים הם האנשים שאין להם תשוקה זו. אבל היראה 

מפני הבזיונות - היא קיימת אצל כל אדם.

איך משתמשים ביראה זו הלכה למעשה?

כשעולה בדעת האדם רח״ל הרהור לעשות מעשה שאינו ראוי, שיצייר בדעתו 
שהמעשה מוסרט, ובערב הבא כולם יראו זאת. תהיה זו סיבה מספקת עבורו 

שלא לעשות את המעשה.

נדגיש: לא בהכרח שהשפעת היראה תהיה במאת האחוזים, ואף לא בחמישים 
אחוז, ולפעמים גם לא בשלושים אחוז, אבל משהו היא תשפיע.

החלק השלישי שביראה הוא, שאינו יכול לסבול שמישהו שהיה כאן במדרגה 
שלו - שם יהיה מעליו. אם שנינו למדנו באותה כיתה - איך יתכן שבבגרותנו 

השני יותר ממני! 

יחד  ושאל: הרי למדנו  לפני האדמו״ר מקוצק  יהודי שבא  כאותו מעשה על 
ב׳חיידר׳, למה ממני יצא אדם פשוט וממך יצא אדם גדול?

יראה זו, שמישהו שהיה איתם יתעלה יותר מהם, כבר אינה קיימת אצל רוב 
בני האדם, וגם אם כן - היא קיימת במינון יותר נמוך בנפש.

שתי היראות הראשונות שהזכרנו, קיימות אצל בני אדם באופן מוחלט, חד 
וברור. אין אדם שיכול להתכחש ולומר שאינן קיימות אצלו. השלישית היא 

כבר יותר דקה.

הרביעית, היא לאותם אלו הרגילים לחפש כבוד כל ימי חייהם. בכל פעם שהם 
רואים מישהו שהצליח להשיג דבר, הם מיד מנסים לרדוף ולהשיג את הדבר, 

ולא בכדי להשיגו אלא כדי להרגיש מכובדים בהשגתו.
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כמובן שכל היראות עליהן מדברים כאן, אינן היראה האמיתית השלמה, שהרי 
לא מדובר כאן בשלמי הדעת אלא ב״פחותים מאלה״, אבל זו היראה המבססת 

את נפש האדם.

אמנם כידוע, לכל אדם יש זמן של גדלות המוחין ויש זמן של קטנות המוחין. 
המוחין,  בגדלות  תמיד  להיות  באפשרותם  אין  הדעת,  שלמי  שהם  אלו  גם 
וכלשון רבינו תם בספר הישר, שישנם ימי אהבה וימי שנאה, זמני עליה וזמני 

ירידה.

אם כן, גם מי שהוא משלמי הדעת, אינו יכול לומר: אני שלם, מחפש שלמות, 
ויראת הכבוד איננה נצרכת לי. הוא בונה את עיקר עבודתו על יראת השלמות, 

ומשתמש ביראת הכבוד כצירוף לאותה יראה.

מי שנמצא במדרגה של יראת הכבוד - עליה הוא בונה את החיים. משא״כ 
מי שנמצא במדרגה שלמעלה מכך, הוא בונה את החיים על יראת השלמות, 
אבל כאשר הוא מרגיש שיראה זו אינה פועלת אצלו, הוא מצייר לעצמו שכעת 

רואים אותו, וכדומה כל סוגי יראת הכבוד שהזכרנו.

נמצא לפי זה, שדברי הרמח״ל כאן ״לפחותים מאלה״, הם לאו דוקא לאדם 
אחר, אלא גם לזמנים הפחותים של אותו אדם.

ִמי  ָּכל  ַעל  ְלִהָּנֵׂשא  ָהָאָדם  ֲעַמל  ָּכל  ָהרֹואֹות  ֵעיֵנינּו  ִהֵּנה  ִּכי 
ֶׁשּיּוַכל, ְוָלִׂשים ְמקֹומֹו ֵּבין ָהָרִמים יֹוֵתר, ִּכי ִהיא ִקְנַאת ִאיׁש 

ֵמֵרֵעהּו.

ישנו אדם שכאשר הוא רואה מישהו שהתעלה, רצונו להתעלות יותר ממנו. 
מעוניין  שאינו  מאחר  מתעלה,  רעהו  את  שבראותו  אדם  יש  זאת  לעומת 
להשקיע כוחות כדי לעלות, לכן הוא מנסה להוריד את השני. העיקר שהשני 

לא יהיה מעליו.

הדרך הראשונה עוד מביאה לאיזה שהוא תהליך חיובי, בבחינת ״קנאת סופרים 
תרבה חכמה״. הדרך השניה היא חורבן כל העולם כולו. ישנן שלש מדות רעות, 

וקנאה אחת מהן. היא מחריבה את העולם!
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ֶׁשַּמה  ַוַּדאי  ָׁשָפל,  ִנְׁשָאר  ְוהּוא  ִמְתרֹוֵמם  ֲחֵברֹו  ִיְרֶאה  ְוִאם 
ּוְלָבבֹו  ִלְמֹנַע  יּוַכל  ֹלא  ִּכי  ְלָסְבלֹו,  ֻּיְכַרח  ּׁשֶ ַמה  הּוא  ִּיְסּבֹל  ּׁשֶ

ׁש ְּבִקְרּבֹו. ִיְתַעּׁשֵ

אם כן, אכפת לו לאדם שיש מישהו הנמצא מעליו.

ֵמַעָּתה, ִאם ָּכְך ָקֶׁשה ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ְׁשָפִלים ִמּזּוָלָתם ַּבַּמֲעלֹות 
ְוֹלא  ִלְפִנים,  ֶאָּלא  ָּבם  ְפלּות  ַהּׁשִ ֶׁשֵאין  ְוַהּכֹוְזבֹות,  ַהְמֻדּמֹות 
ַעְצָמם  ֶׁשִּיְראּו  ִלְסּבֹל  יּוְכלּו  ֵאיְך  ָוֶׁשֶקר,  ָׁשְוא  ֶאָּלא  ַהִהָּנֵׂשא 

ְׁשָפִלים יֹוֵתר ֵמאֹוָתם ָהֲאָנִׁשים ַעְצָמם ֲאֶׁשר ֵהם ַעָּתה
ְׁשָפִלים ֵמֶהם? 

מבואר כאן, אפוא, בדברי הרמח״ל, שישנה באדם יראה הנקראת יראת הכבוד, 
והיא נובעת משורש נשמתו הנקראת ״כבוד״. ככל שנשמת האדם גלויה יותר 
- היא יותר תובעת כבוד. כשהיא גלויה בתוקפה - הוא תובע את כבודו של 
בורא עולם, וכשהיא בלבושים אחרים - הוא תובע את כבוד עצמו, אבל הוא 
תובע כבוד. ככל שהוא רחוק מאותו עולם, הוא פחות תובע את תפיסת הכבוד 
]בנוסף לכך, ישנם בני אדם ששורשם מיסוד האש שטבעו לעלות, ולכן הם 

נוטים לכבוד, ולא מצד גילוי נשמתם[.

במהלך זה שדורך רבינו הרמח״ל טמון אור, אבל כל אור הוא גם חושך, בבחינת 
״מטמאת את הטהורים ומטהרת את הטמאים״.

ומחשבתו  בשעה שאדם אוחז בקנין מידת הזהירות, עליו להעמיק בדברים, 
צריכה לאורך כל היום לעסוק בתפיסת היראה. אם אדם ירא מחמת הכבוד, 
וזה מה שמלפף וסובב אותו במחשבותיו כל היום - הרי שזה מעצים אצלו את 

חיפוש הכבוד.

מחד, על ידי זה הוא מגיע ליראה, אשר תגרום לו בעז״ה שלא יעבור עבירה, 
אבל מאידך, חיפוש הכבוד התמידי עלול להוביל אותו לבאר שחת.

צריכים לדעת שעבודה זו של יראת הכבוד, היא בבחינת אליה וקוץ בה, סכנה 
גדולה טמונה בה! 
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אין כוונת הדבר שאין להשתמש בה, שהרי רבינו הרמח״ל מציע לאדם להשתמש 
בה, אבל כשם שכאשר נותנים לילד גפרור מזהירים אותו שהאש עלולה לשרוף 
- כך כשנותנים לאדם עצה להשתמש עם יראת הכבוד, עליו לדעת כי יראה 
זו בכוחה לרומם אותו מחד, אבל מאידך עלולה להשפיל אותו מאד, כי יהפוך 

להיות רודף כבוד בפועל לאורך כל היממה כולה.

לכן, בדרך כלל העבודה עם יראת הכבוד מומלצת לאדם רק לפרקים, כי אם 
ישתמש בה כבנין החלטי של כל החיים - הוא בעצם הופך את עצמו למחפש 

כבוד באופן קבוע. 

ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  ַהִּנְצִחי,  ְוַהְיָקר  ָהֲאִמִּתית  ַהַּמֲעָלה  ִּבְמקֹום  ְוֶזה 
ֶׁשַעְכָׁשיו ֵאין ַמִּכיִרין אֹותֹו ְוֶאת ֶעְרּכֹו, ַעל ֵּכן ֹלא ָיחּוׁשּו ֵאָליו 
ּוְלָבְׁשָּתם,  ְלַצֲעָרם  ַלֲאִמּתֹו  ֶׁשַּיִּכירּוהּו  ַוַּדאי  ִּבְזַמּנֹו  ֲאָבל   -
ְלָך,  ֲהֵרי  ְוִנְצִחי.  ָּגדֹול  ַצַער  ֶאָּלא  ֶזה  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַוַּדאי 
ֶׁשֵאין ַהַּסְבָלנּות ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֵהם ּדֹוְרִׁשים ְלַעְצָמם ְלָהֵקל ֵמֶהם 
ְוֹלא  ִיְצָרם אֹוָתם,  ֶׁשְּמַפֶּתה  ּכֹוֵזב  ִּפּתּוי  ֶאָּלא  ָהֲעבֹוָדה,  ֹחֶמר 

ָדָבר ֲאִמִּתי ְּכָלל. 

כאן בעצם נגע רבינו הרמח״ל בנקודה העיקרית, מדוע דרך זו כה קשה.

שכן, נמצאים אנו בעולם הזה, ואילו הכבוד עליו מדבר רבינו הרמח״ל הוא 
כבוד של לעתיד לבא, במקום המעלה האמיתית והיקר הנצחי. ואמנם כבוד זה 
הרבה יותר גדול מהכבוד המוכר לנו, אך יש גם צד שני של המטבע, שכעת אין 

בני אדם מכירים אותו ואת ערכו.

צריך להיות בעל מדרגה - שהעולם הבא כל כך מוחשי אצלו, כדי שהכבוד 
שישנו שם ידבר אליו, וזה מאד לא פשוט!

משלם  הרע  שהיצר  היא  הבעיה  אנשים.  הרבה  אל  מדבר  הזה  בעולם  כבוד 
במזומן, והיצר הטוב משלם בצ׳ק דחוי, לעתיד לבא...

לכן, העצה להשתמש עם הכבוד נועדה לאנשים מאד מועטים, כי לשם כך על 
האדם להיות מחד בעל מדרגה גבוהה מאד, שהעולם הבא מאד מוחשי אצלו, 

ומאידך אין לו את שלמות הדעת ולכן הוא מחפש את הכבוד.
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אלא שבכל אופן תמיד על האדם לחיות בבחינת ״מזה ומזה אל תנח ידך״, 
וישתמש גם עם יראת הכבוד. אבל לבנות עליה את מהלך הזהירות - לכאורה 

לא נראה שאפשר.

ּוְכָבר ֹלא ָהָיה ָמקֹום ְלִפּתּוי ֶזה ָלֶהם לּוֵלי ָהיּו רֹוִאים
ֲאִמַּתת ָהִעְנָין.

אם היו רואים את הדברים באמת, לא היה אצלם מקום לאותו פיתוי, לומר 
שלא איכפת להם היכן יהיה מקומם בגן עדן. ודאי שכן איכפת להם! 

ומדוע אינם רואים את האמת?

הטעם הכתוב כאן נוגע לא רק לענייננו כאן, לטענה שהם טוענים בענין חוסר 
האיכפתיות מהכבוד, אלא כאן מבאר לנו הרמח״ל סיבה פנימית שורשית מדוע 

באופן כללי האדם איננו רואה אמת.

אי ראיית האמת בחיים, היא בעצם שורש כל הבעיות כולן. כאשר האדם רואה 
אמת - לאחר מכן יש לו נסיון האם להתחבר לאותה אמת, לקיים אותה, או 
ח״ו לחדול ממנה. אבל כאשר אינו רואה מלכתחילה את האמת - ודאי שאינו 

יכול להתקדם כלל.

לכל אדם הקב״ה נתן כח רִאיה, ואם ראייתו איננה נכונה, התולדות גם הן לא 
תהיינה נכונות. דבר ראשון, אפוא, צריך שתהיה לאדם ראיית אמת.

לולי היו רואים אמיתת הענין, אילו היו רואים את אמיתת הענין הכל היה 
נראה אחרת. הבעיה היא שאינם רואים את אמיתת הדבר כמו שהיא.

בדרך כלל האדם סבור שהוא רואה את האמת, רק יש לו נסיון אם לקיים את 
הדברים או לא לקיים. אבל לאמיתו של דבר, ברוב המקרים הוא אפילו לא 

רואה את האמת.

דוגמא לכך: ידוע שה׳משנה ברורה׳ בהקדמתו להלכות שבת הביא את דברי רבי 
יהונתן אייבשיץ בספרו ׳יערות דבש׳, שאדם אשר אינו יודע את הלכות שבת 
בפרוטרוט - ודאי יכשל, ואפילו לא ֵידע שהוא נכשל, כי אינו יודע שהמעשה 
אסור. הרי שאלת חכם חצי תשובה, צריך להיות חכם בכדי לדעת מה ללכת 

לשאול. אדם שלא יודע שיש צד איסור בדבר, אפילו אינו בא לשאול.
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זוהי דוגמא לאדם שאינו רואה את אמיתת הדבר ומכח כך נכשל. כשיראה את 
אמיתת הדבר, יהיה לו נסיון, יצטרך להתמודד עם הדברים, אבל ראשית על 

האדם לראות את אמיתת הענין, לתפוס את המציאות כמו שהיא.

מדוע האדם אינו רואה את המציאות כמו שהיא?

ֲאָבל ְלִפי ֶׁשֵאין ְמַבְּקִׁשים אֹותֹו, ְוהֹוְלִכים ְוׁשֹוִגים ִלְרצֹוָנם, 

הם  כי  וזאת  האמת,  את  מבקשים  שאינם  לפי  האמת  את  רואים  אינם  הם 
הולכים ושוגים לרצונם. 

לאדם יש נשמה קדושה. ״אלקי, נשמה שנתת בי טהורה היא״, הנשמה מצד 
של  רצונותיו  אלו  האמת,  את  לראות  ממנה  שמונע  מה  אמת.  רואה  עצמה 

האדם, שהם בבחינת שוחד המעוור עיני חכמים.

הוא  בנפש  ושוחד  וכיוצ״ב,  פירות  ממון,  להיות  יכול  הגשמי  בעולם  שוחד 
הרצון. אדם רוצה צד אחד של הדבר, ולכן הוא לא רואה את הצד השני, הוא 

נהיה בבחינת עיור, ״כי השוחד יעור עיני חכמים״. 

אחר שיש לאדם רצון מסויים להשיג חפץ פלוני, יתכן אפילו שהוא יודע את 
רוצה להשיגו,  בצורה שהוא  פרטי ההלכה בשו״ע שאסור להשיג את החפץ 
אולם הוא אפילו לא מקשר את דברי השו״ע למציאות הזו. מדוע? לא מחמת 
שאינו תלמיד חכם, אלא מחמת שהרצון שלו בהשגת החפץ, מונע ממנו לראות 

את אמיתת הענין כמו שהיא.

אסור  או  מותר  האם  לברר  ורוצה  בהלכה  לענין  האדם  ניגש  למשל  כאשר 
התורה  הרי  הצדדים,  משני  לאחד  רצון  עם  מראש  ניגש  הוא  אם  לעשותו, 
שהוא  דבר  לכל  כמעט  היתר  צד  למצוא  יכול  ואדם  פנים,  במ״ט  מתפרשת 
רוצה, בצירוף ְרָאיֹות עד אין ספור, אך לאמת הוא לא מגיע, כי מראש הוא לא 

מחפש אמת.

אם מלכתחילה הוא יוצא מנקודה נקיה, כלומר הוא מעמיד את שני הצדדים 
בשוה, הוא מוכן לקבל את דבר ה׳ ית׳ הנגלה בתורתו בין אם נח לו לקיימו 

ובין אם לא - הוא יראה את הדברים דרך אותה נקודה נקיה.
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משל למה הדבר דומה, אדם הלובש משקפיים מלוכלכות, כל החפצים שהוא 
רואה נראים לו מלוכלכים. משא״כ כשלובש משקפיים נקיות, יתכן שלפעמים 

יראה חפצים מלוכלכים, אבל גם יראה חפצים נקיים.

אם הנקודה ממנה הוא יוצא היא הרצון לצד אחד, שוחד - מראש הוא כבר 
מטה את הדבר לצד שהוא רוצה, אלו מאזניים שמעולם לא היו שוים. כמו 
שאמרו להמן: ״אם מזרע היהודים מרדכי אשר החלות לנפול לפניו לא תוכל 
לו כי נפול תפול לפניו״ )אסתר ו, יג(. אם הכף נטתה לצד אחד - היא תמשיך 

לנטות לאותו צד, ואז גם יביא חבילי ראיות לשיטתו.

כי הנקודה שממנה הוא התחיל כבר היתה נוטה מראש לאותו צד, ולכן באופן 
טבעי לאט לאט צד זה הולך ומתחזק, הוא נמשך אליו.

אותה נקודה שממנה יוצא האדם היא בעצם המשקפיים, האור שמכוחו הוא 
רואה את הכל, ואם הוא יוצא מנקודה נקיה, באפשרותו להגיע להכרעת אמת, 

כי שני הצדדים שקולים, ודעת תורה היא זו שתכריע.

עתה נבין כיצד יכולים אנשים להגיע להטעיה עצמית כל כך גבוהה, עד שאינם 
סבורים כי הם מחפשים כבוד. 

הרי פעמים רבות אדם אומר דברים שהעומד מן הצד תמה איך אפשר לאומרם, 
מתכוון  לא  אותם  שאומר  אדם  ואותו  וביה.  מיניה  מוכחשים  הדברים  הרי 
לו  להוכיח  ינסו  ואם  אומר,  שהוא  למה  ובתמים  באמת  מאמין  הוא  לשקר. 
שהוא טועה, יתווכח עם כל הלהט הפנימי, וירגיש שכל דבריו נאמרים באמת 

לשם שמים. 

מהיכן כל זה נובע?

שמצאנו  בחינה  כאותה  נקיה,  היתה  לא  הראשונה  שהנקודה  מכך  נובע  זה 
ב׳ַאֵחר׳, שכיון שהמחשבה הראשונה היתה עם נטיה מסויימת של כבוד, הכל 

נמשך אחר אותה נקודה. 

אם היסוד רעוע - הבנין כולו רעוע. כאשר ביסוד ישנה נקודה מסויימת של 
עקמומיות, גם אם אינה מורגשת, בהמשך היא תתגלה במלוא תוקפה. כמשל 
הידוע בקו שכאשר הוא נוטה בתחילתו בנקודה דקה מאד, ככל שהוא הולך 
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ומתרחק, הזוית הולכת ומתעקמת יותר לצד, ואז ההטיה חדה יותר. כך מגיע 
בצדקת  בטוח  עוד  והוא  אליהם,  להגיע  רחוקים שלא חלם  למחוזות  האדם 

דרכו...

תמיד צריך האדם לחשוד שנקודת הֵראשית שלו איננה טהורה, כי העיקר הוא 
הראשית. 

התורה  ראשית,  שנקראו  ישראל  וכו׳,  החלה  הביכורים,  התרומה,  סוד  זהו 
שנקראת ראשית וכו׳. עניינן של כל ההבחנות הללו - שאם הנקודה הראשונה 
הרביעית  מהשניה,  השלישית  מהראשונה,  נולדת  השניה  הנקודה  הרי  אמת, 
אבל  בהמשך,  תערובת  שתהיה  אפשר  שח״ו  ודאי  אמת.  וכולן  מהשלישית, 

הבסיס אמיתי.

ִהֵּנה ֹלא יּוַסר ֵמֶהם ִּפּתּוָים ַעד ַהְּזַמן ֲאֶׁשר ֹלא יֹוִעיל ָלֶהם,

יגיע זמן שרצונותיו של האדם שוב לא יהיו תקפים. 

כידוע, כל רצון שיש לאדם בעולם הזה, ממשיך איתו לעולם הבא. אם הוא 
אהב לאכול גלידה - גם כשימות ימשיך לאהוב גלידה. אין איסור לאכול, יש 

הכשר, הכל בסדר. ההשתוקקות שלו לעולם הזה - זו גופא הבעיה.

איך הוא נפטר מאותה השתוקקות?

הוא רוצה לאכול גלידה, ואין לו. רוצה עוד יום ושוב אין לו, וכך שוב ושוב. 
הוא  לאט  ולאט  אותו,  מנקים  לו  ואין  לאכול  רוצה  שהוא  הללו  היסורים 
מתייאש. כשהוא מתייאש לגמרי בנפשו מלהשיג את הדבר - אז הוא מתנקה 

מאותה תאוה.

אם כן, הזמן שלא יועיל לאדם, הוא הזמן שבו יתנקה מרצונותיו. 

בסוף כולם יתנקו מרצונותיהם, אלא שיש שתי אפשרויות לאדם איך להתנקות 
מרצונותיו: או שיעבוד כאן בעולם הזה לבטל את רצונותיו, ״מות עד שלא 
תמות״, בטל את רצונותיך, ואז תגלה את הרצון האמיתי של הנשמה: ״רצוננו 
לעשות רצונך״, ואם לאו - ימתין לזמן אשר לא יועיל להם, שם יכנס לתהליך 

של ביטול הרצונות באופן מוכרח, שהרי אינו יכול לממש אותם בפועל.
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כאן בעולם הזה, כשיש לאדם רצון של תאוה, באפשרותו לנסות לבטל את 
הרצון, ובאפשרותו לקיימו בפועל. כשהוא יוצא מהעולם הזה - שם זהו רק 
תהליך של התנקות, שהרי אין לו אפשרות לקיימם בפועל. תהליך ההתנקות 

עלול להימשך הרבה שנים, אבל הוא מתנקה. 

ומדוע לא יוסר מהם פיתוָיים עד אותו זמן?

כי כל זמן שהרצון קיים אצלם, אינם מנסים לעקור אותו, רק מחזקים אותו. 
לאדם יש תאוה לכבוד - הוא מנסה להשיג כבוד, יש לו תאוה לאוכל - הוא 

מנסה להשיג אוכל. 

ההתנקות אצלו תתחיל כאשר יגיע למצב בו יבין שכבר אי אפשר להשיג את 
אותו רצון, את אותה תאוה - או אז הוא יתחיל להתנקות. אבל, כאמור, זהו 

זמן אשר כבר ״לא יועיל״ לו.

ִּכי ֹלא ִיְהֶיה עֹוד ְּבָיָדם ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִׁשֲחתּו.

בזמן אשר לא יועיל, שם כבר לא יהיה מהלך של ביטול הרצון מכח העבודה, 
ונבאר.

כאן בעולם הזה, כשיש לאדם רצון לאכול דבר תאוה, איך יבטלו? ע״י שיתגבר 
על עצמו ולא יאכל. כאשר הוא עושה זאת בצורה הנכונה, הרצון לאט לאט 

הולך ונחלש.

שם למעלה, הוא לא יכול להתגבר על עצמו ולא לאכול. יש לו את הרצון, אבל 
הוא לא יכול לאכול.

את  מבטל  הוא   - אכל  ולא  לאכול  שרצה  בחירתו,  מכח  בא  הביטול  כאשר 
נמשכת  השלמתו  כרחו,  בעל  נעשה  הביטול  כאשר  אבל  עז.  בתוקף  התאוה 

הרבה יותר זמן.

ידועים הדברים המובאים ברמב״ן, שיסורי איוב הם רק אחד מששים מיסורי 
ושם  ברצונו,  הדברים  את  מבטל  שאדם  יסורים  אלו  כאן  כי  הבא.  העולם 

מבטלים זאת על גביו, שלא ברצונו, והיסורים הללו הרבה יותר קשים.

אם כן, אין הכוונה שהרצון לא יתוקן, אלא ״לא יהיה עוד בידם לתקן״. כי ודאי 
הקב״ה ברא את כולם לתכלית שיגיעו לתיקונם, השאלה רק איך התיקון מגיע: 

האם מכוחו, או שהבורא עולם מתקן אותו.
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אדם שביטל את רצונותיו כאן בעולם הזה - יכול לראות את האמת כאן. אם 
לא ביטל את הרצונות, יראה את האמת כאשר הרצונות יתבטלו לעתיד לבא. 

רק אז הוא יתחיל להבין שהסתכלותו בעולם הזה לא היתה נכונה.

עתה נתבונן: אדם שבעולם הזה לא ביטל את רצונותיו. הוא נפטר, יוצא מן 
העולם, מגיע לעולם העליון, אבל שם ביטול הרצונות לא נעשה באופן מיידי, 
הוא עלול לקחת הרבה שנים. האם הוא רואה שם כבר את האמת? עדיין לא!

והנה בתקופה זו הוא מתגלה לחבירו בחלום, ואומר לו לעשות משהו. חבירו 
קם בבוקר, ורץ לקיים את הדברים כי פלוני נגלה לו בחלום ואמר לו לעשות כך 
וכך. אז מה אם הוא אמר לעשות? פלוני עצמו אינו יודע מהי האמת הפנימית. 
כמו שאם היה אומר זאת בחיים, לא בהכרח שחבירו היה מקבל את דבריו - גם 

כעת שמת, הוא בעצם באותו מצב. 

רק אם הוא זכאי באמת, אם הגיע לביטול רצונותיו בעולם הזה ויש לו ראיית 
ערך  לפי  אחד  כל  לדבריו,  להאמין  ניתן  בחלום  נגלה  הוא  אם  אז   - האמת 
מדרגתו. אבל עצם כך שהוא יצא מהעולם הזה, אין זה אומר בהכרח שהוא 

רואה את אמיתת המציאות.

בעולם הזה רואה אדם דבר אחד, ולמעלה דבר שני. מי שזוכה למטה לבטל 
רצונותיו, הרי שגם למטה הוא יכול לראות את מה שרואים למעלה. על תלמידי 
חכמים נאמר: ״היכא דקיימינן התם קיימינן הכא״. מדוע? כי הם בטלו את 

רצונותיהם, ומתוך כך רואים את האמת.

כיון שיש שוחד,  כי  יראו״,  ולא  לכן, העולם הזה הוא בבחינת ״עינים להם 
רצונות, האדם לא רואה את אמיתת המציאות, וכל דעותיו הולכים אחר אותה 

נקודה שורשית של רצון לצד אחד.

כמו שאמרנו, כאן מדברים באופן פרטי רק על הכבוד, אבל באופן כללי לא 
מדובר כאן רק על הכבוד, אלא על תפיסת החיים כולם.

נקודת הראשית  נעשה מכח  והכל  יכול אדם לעשות מעשים שלמים בחייו, 
אשר נבנתה על גבי הרצון. כשיגיע לעולם האמת, יזדכך ורצון זה יתבטל - הוא 

יגלה שהשקיע שלושים שנה בדבר שהתבסס על רצון לא אמיתי!
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נוקבים עד התהום! בונים אנו את כל מהלך החיים שלנו על  הדברים הללו 
לדיין אלא מה שעיניו  ״אין  לעינים״,  יראה  ״כי האדם  לנו;  גבי מה שנראה 

רואות״.

ישנו משפט מאד עמוק שאמר הסבא מקלם. הוא חשב עליו, ובמשך עשרים 
שנה לא גילה אותו לאיש.

ומה הוא אמר לאחר עשרים שנה?

חז״ל אומרים שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. נכון, אחרי שזה מה שהוא 
רואה, באמת אי אפשר לבא אליו בטענה, כי אין באפשרותו לעשות מה שאינו 

רואה. התביעה עליו היא: מדוע זה מה שאתה רואה?!

כלפי נקודה זו, אדם לעולם לא יכול לומר שהוא נקי. תמיד עליו לבדוק את 
עצמו שמא יש בו איזה שהוא רצון שמטעה אותו, והוא רואה לפי אותו רצון.

אולי  אבל  שמים.  לשם  לכאורה  דברים,  מיני  כל  עבור  נלחם  אדם  לדוגמא: 
בעומק, הסיבה שהוא נלחם אינה לשם שמים אלא כי יש לו רצון של מלחמה 
בנפש? האם מישהו יכול להעיד כלפי בורא עולם שאכן זו סיבת המלחמה? 
המלחמה   - מרגיש  שהוא  מה  שלפי  להעיד  יכול  הוא  אפשרי!  בלתי  הדבר 
נקודה פנימית כל שהיא נעלמת ממנו  יתכן שישנה  נעשית לשם שמים, אך 
כיון שעדיין לא הזדכך די הצורך, וכשיגיע אליה יתפוס שמלחמתו בעצם אינה 

לשם שמים.

עבודת האדם היא לראות את אמיתת הענין, ואז ינהג לפי מה שהוא רואה, 
זהו בעצם מהלך של   - לאותו מצב שרואים את אמיתת הענין  להגיע  אבל 
כל החיים. אדם רואה אמיתת ענין מסויים, הוא מזדכך עוד מעט ומבטל את 

הרצונות, ואז לפתע הוא רואה את הדברים באור לגמרי שונה.

ניתן דוגמא מאד פשוטה. אנשים עושים מלחמות לשם שמים. אבל בעומק, 
תכלית הבריאה היא לאחד את הנבראים כולם שיהיו אחד. כל זמן שתפיסה זו 
שהנבראים צריכים להיות אחד אינה ידועה לאותו אדם, הוא בטוח שאדרבה, 

הוא ירדוף את כל מי שפועל נגד התורה הקדושה.

אחדות  שישנה  הוא  המטבע  של  השני  הצד  אבל  המטבע,  של  אחד  צד  זהו 
פנימית שצריכה להתגלות. אם אין לו את אותה תפיסה פנימית, הוא עלול 
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להשקיע את כל חייו רק במלחמות, כי לא למד את הספרים הפנימיים של 
רבותינו המבארים את תפיסת האחדות הכוללת. הוא מבין שאחדות היא דבר 
גדול, אך לא תופס שכל הבריאה היא אחד, ״והיה ה׳ למלך על כל הארץ ביום 

ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד״.

עבודת האדם היא כל הזמן לקנות רִאיה יותר עמוקה, יותר פנימית. כשהוא 
רואה דברים יותר פנימה, משתנים אצלו דברים.

חלק גדול מהנסיונות שיש לאדם אינם מחמת שיש לו נסיון כפשוטו, אלא 
מחמת שאינו רואה את הדברים כמו שהם.

משל למה הדבר דומה, ישנם אנשים המשקיעים סכומי כסף בכל מיני אפיקי 
מיני  כל  ועוד  היזקא,  ששכיח  מקום  לא  זה  השתדלות,  אומרים:  השקעות. 

הגדרות שונות ומשונות. 

כל זה מחמת שאינם מכירים את הדברים מתוכם. אם פעם אחת היו נמצאים 
בצד השני של המתרס, היו יודעים שזה לא רק בגדר שכיח היזקא, אלא בגדר 
להם  נראה  הפועלות,  הנפשות  את  מכירים  שאינם  מחמת  רק  מועד...  שור 
מבחוץ שאמנם לא הכל ורוד, ודאי שיש קשיים ותקלות, אך סוף סוף המצב 

די טוב...

כאשר ישנה אדם את הסתכלותו - רוב נסיונותיו יסתלקו. אלא שלשם כך 
עליו לבטל את רצונותיו, ואז יראה את אמיתת הענין.

ֲאֶׁשר  ׳ּכֹל  לֹום:  ַהּׁשָ ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ְׁשֹלֹמה  ָאַמר  ּׁשֶ ַמה  ְוהּוא 
ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעׂשֹות ְּבֹכֲחָך ֲעֵׂשה ִּכי ֵאין ַמֲעֶׂשה ְוֶחְׁשּבֹון ְוַדַעת 

ְוָחְכָמה ִּבְׁשאֹול ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹהֵלְך ָׁשָּמה׳ )קהלת ט, י(.

ְּבָידֹו  ָמסּור  ֶׁשַהֹּכַח  ַעד  עֹוֶׂשה  ָהָאָדם  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ִּכי  ְוַהְינּו, 
ֶׁשהּוא  ַחָּייו  ְיֵמי  ָּכל  לֹו  ַהָּמסּור  ַהְּבִחיִרי  ַהֹּכַח  הּוא  ִמּבֹוְראֹו, 
עֹוד  ַלֲעׂשֹותֹו  יּוַכל  ֹלא  ִהֵּנה  ַלֲעׂשֹות,  ּוְמֻצֶּוה  ְּבִחיִרי  ָּבֶהם 
אֹול, ֶׁשֵאין ַהֹּכַח ַהֶּזה עֹוד ְּבָידֹו, ִּכי ִמי ֶׁשֹּלא ִהְרָּבה  ַּבֶּקֶבר ּוַבּׁשְ
ַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּבַחָּייו, ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ַלֲעׂשֹוָתם ַאֲחֵרי ֵכן. ּוִמי 
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בֹו ָאז. ּוִמי  ב ֶחְׁשּבֹון ַמֲעָׂשיו, ֹלא ִיְהֶיה לֹו ְזָמן ְלַחּׁשְ ֶׁשֹּלא ִחּׁשֵ
ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר:  ַּבֶּקֶבר,  ִיְתַחֵּכם  ֶׁשֹּלא ִהְתַחֵּכם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֹלא 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ִּבְׁשאֹול  ְוָחְכָמה  ְוַדַעת  ְוֶחְׁשּבֹון  ַמֲעֶׂשה  ֵאין  ׳ִּכי 

הֹוֵלְך ָׁשָּמה׳.

דברי שלמה המלך ע״ה לכאורה מפליאים. בשלמא מה שאמר שאין בגיהנם 
מעשה - מובן, שכן, מקום העשיה הוא כאן ולא שם. ״במתים חפשי״, בשעה 
שאדם יוצא מן העולם הזה הוא נפטר מן המצוות. אבל מדוע אין שם חשבון, 

דעת וחכמה?

אדרבה, כל זמן שהיה כאן בעולם הזה הוא היה עסוק בעשיה, וזה הפריע לו 
לחשוב. שם כבר אי אפשר לעשות, רק לחשוב. מדוע, אם כן, שלא יחשוב?

להתבונן,  ויש  העשיה״.  ״עולם  נקרא  הזה  העולם  כך:  נראה  הדברים  ביאור 
הרי לכאורה יש כאן חשבון, יש דעת וגם חכמה, וא״כ כיון שיש לנו הרבה 
חשבונות, הרבה דעת, הרבה חכמה, וגם יש לנו עשיה, מדוע זה נקרא דווקא 

עולם העשיה?

אמנם, לא מדובר כאן על חשבון, דעת וחכמה חיצוניים, אלא פנימיים בתורה 
הקדושה. 

והדעת הקיימים בתורה, מצד עצמם הם שייכים ל״למחר  החשבון, החכמה 
לו  ששלחו  הגר״א,  על  שידוע  כמו  לעשותם״.  ל״היום  ולא  שכרם״,  לקבל 
מגידים מן השמים לגלות לו את סודות התורה, והוא דחה אותם. מדוע? כי 

כאן הוא עולם העשיה, והחכמה צריכה לבא מתוך מעשי האדם.

חיים אנו בעולם של עבודה, ״היום לעשותם״. ממילא, החשבון הדעת והחכמה 
ודעת  כדי ״לעשותם״. חשבון חכמה  רק  בגדר שכר, אלא  אינם  לנו -  שיש 
תורת  הבא,  העולם  תורת  של  אור  בעצם  הם  ״לעשותם״,  בבחינת  שאינם 
הלעתיד לבא, אבל התורה הנגלית לנו בעולם הזה, היא תורה בכדי לעשות. 

״תלמוד גדול שמביא לידי מעשה״ )קידושין מ ע״ב(.

מאחר  הזה,  מהעולם  יוצא  כשהוא  הזה,  בעולם  מעשים  עשה  שלא  אדם 
שמעשים אין לו, לפיכך גם חשבון דעת וחכמה של המעשים אין לו, כי הוא 
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לא עשה. לתורה של לעתיד לבא הוא ודאי לא זכאי - כי אין לו מעשים, ונמצא 
שהוא קֵרַח מכאן ומשם, ואין לו לא חשבון, לא דעת ולא חכמה, לא מיניה 

ולא מקצתיה. 

אין כוונת הדבר שחסרה לו רק עשיה, שכן בעומק, מי שאינו עושה לא יוכל 
להבין את הכתוב בתורה, כי אור המעשה - הוא המזכך את הנפש, ומכוחו 
אור  כלומר  מעשה״,  לידי  שמביא  תלמוד  ה״גדול  את  ומבין  משכיל  האדם 

התורה שבמעשה, ויתר על כן יש את אור התורה שאינו מתלבש במעשה.

לדוגמא: אדם למד הלכות חנוכה בחנוכה, וגם קיים את ההלכות. בשנה הבאה 
כשילמד בס״ד הלכות חנוכה - הוא יבין אותן טוב יותר, כי ללימוד הצטרף 

הקיום של שנה שעברה. 

אם אין מעשה - גם אין חשבון, דעת וחכמה. וא״כ אותו אדם שאין לו מעשים 
- לא יועילו לו שם החשבון, הדעת והחכמה.

״בשאול אשר אתה הולך שמה״ - אין חשבון דעת וחכמה, אבל ההיפך מהשאול 
]גיהנם[ שהוא גן עדן - שם יש חשבון יש דעת ויש חכמה, אבל מעשה אין 

שם. 

״כי אין מעשה״ לא נאמר דוקא על שאול, אלא גם על גן עדן, אבל שאין חשבון 
דעת וחכמה - זה נאמר רק על שאול, לא על גן עדן, כי מי שקיים כאן בעולם 
הזה את העשיה, הוא אמנם מופשט שם מהעשיה, אבל כפי ערך העשיה שעשה 
כאן - כך הוא זוכה שם לחשבון דעת וחכמה, זהו שכרו בגן עדן. שם נגלים 

לו טעמי תורה.

נחזור על מה שביארנו בארוכה לעיל בדברי הרמח״ל  יותר,  כדי להבין זאת 
בענין עצת החכמים: ״בואו חשבון, בואו נחשוב חשבונו של עולם, הפסד מצוה 

כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה״.

העבודה שהחכמים מייעצים לאדם היא אחת: לחשוב! 

ולכאורה, מדוע כדי לתת עצה זו צריכים להיות חכמים, הן כל בעל מכולת 
ודאי  הפסדים?  מול  רווחים  לבדוק  בעסק,  מאזן  לערוך  שיש  זו  עצה  מכיר 
שליישם זאת ברוחניות זהו סוג של בחירה, אבל לתת עצה לחשב דברים - זו 

לא עצה השייכת דווקא לחכמים, לכאורה כל אחד יכול לייעץ זאת!
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אמנם עומק הדברים, כמו שנתבאר, הוא כך: ההבדל בין החכם לזה שאינו חכם 
הוא, שמי שאינו חכם אינו תופס את המחשבה כמציאות, משא״כ החכם - 

אצלו המחשבה היא מציאות.

כמו שסנדלר בפועל מתקן נעליים, ונגר מתעסק בפועל עם קרשים - כך אצל 
החכם המחשבה היא מציאות.

בעצם עצת החכמים היא, שהמחשבה אצל האדם תהיה מציאות. שני בני אדם 
חושבים את אותן מחשבות, אחד נקרא חכם והשני לא נקרא חכם. מדוע? 

חכם בגימטריה חיים. מי שאצלו החיים הן המחשבות הללו - הוא נקרא חכם. 
מי שהחיים אצלו הם חיים, אלא שהוא גם חושב - הוא לא חכם. ״החכמים 
הולכים וחושבים תמיד״, כדברי הרמב״ם הידועים שהם שוגים באהבת התורה 

תמיד, כי אצלם זו המציאות.

אם היה זה ענין של מחשבה בעלמא - אכן אדם שיצא מהעולם הזה, עד היום 
לא היה לו זמן לחשוב, ב״ה הוא הגיע לגיהנם, עכשיו יש לו לכאורה הרבה זמן, 

אין טלפונים, הוא פנוי, למה שלא יחשוב?

הרי בודאי שגם לרשעים היושבים בגיהנם ישנן מחשבות, כמו שמוצאים בדברי 
רבותינו סיפורים על כאלו שהיו בגיהנם ומספרים את המחשבות שחשבו שם. 
חלקם מתחרטים, חלקם אינם מתחרטים, תלוי במדרגתם. מה כוונת הדבר, 

אפוא, שאין שם חשבון?

הוא לא תופס עדיין שאלו הם החיים!!

מדוע זה שלא התחכם בעולם הזה לא יתחכם בקבר? האם משום שאין שם 
ספרים ולא יוכל ללמוד?... לא זו הבעיה. יכול להיות שהוא יודע את כל התורה 
והגיע  כדי לקנטר  כי הוא למד ח״ו  בגיהנם, הוא רשע,  נמצא  והוא  כולה - 

לגיהנם. מדוע, אם כן, אדם כזה לא יוכל להתחכם בגיהנם?

כי הוא לא יכול לתפוס בגיהנם את האמת הזו שהחכמה היא המציאות. 

מעשה  סוף  ביחד.  מעשה  עם  מציאות  היא  בעולם  ברא  שהקב״ה  החכמה 
קשורים  והמחשבה  שהמעשה  רבותינו  בדברי  שידוע  כמו  תחילה,  במחשבה 
זה בזה. מי שעושה מעשיו כראוי - יכול לתפוס את המחשבה כמציאות, ומי 

שתופס את המחשבה כמציאות - הוא זה שהעשיה שלו היא עשיה שלימה.
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היכן אפשר לעשות זאת? רק כאן בעולם הזה, מקום העשיה. במקום העשיה 
אפשר גם לחשוב וגם לעשות. אדם שמנסה רק לחשוב בלי לעשות - מחשבתו 
אינה יכולה להיות מחשבה של מציאות. החכמה בונה את העשיה. אם ישנה 
עשיה, החכמה יוצאת לפועל והופכת להיות ברת קיום. אם החכמה לא יוצאת 

לפועל - גם אין חכמה.

להרבה אנשים יש הרהורים בעלמא. ר׳ חיים ויטאל מאריך ב׳שערי קדושה׳ 
מדרגתו  כפי  מציאּות?  הן  כמה  עד  מציאּות.  הן  אדם  של  שמחשבות  לבאר 
במחשבות - כך מחשבותיו הן מציאות. ״צדיק גוזר והקב״ה מקיים״, ומבואר 
בספה״ק שמי שנמצא בדרגת מחשבה, אינו צריך לגזור בפה. מספיק שבמחשבתו 

הוא קובע כך, וכבר הדבר נעשה.

מעתה נבין, שמה שבגיהנם אין מעשה, חשבון, דעת וחכמה, אין הגדרת הדבר 
ששם אין זמן לחשוב כפשוטו. ודאי שיש שם זמן, לא זו הבעיה. ולא רק שיש 

שם זמן לחשוב, אלא ישנם אנשים שבאמת חושבים שם.

אלא הגדרת הדבר היא, שאדם הנמצא שם אינו יכול לתפוס את החיים באופן 
שהמחשבה היא מציאות.

הגיהנם נקרא ״צלמוות״, צל-מוות, העדר. וה׳אח׳ של הגיהנם הוא הדמיון - 
ההיפך הגמור מן המחשבה. בגיהנם אין למחשבות קיום. נמצאים שם אותם 
בני אדם שחיו עם דמיונות. הם חשבו, אבל המחשבות שלהם לא היו מציאּות. 
להגיע  ניתן  ועי״ז  באמת,  היום״  ״וידעת  זהו  מציאּות,  הן  כאשר המחשבות 
ל״והשבות אל לבבך״, אבל כאשר המחשבות הן דמיונות, אין ״והשבות אל 

לבבך״, ודרכו של האדם ח״ו תוביל אותו לגיהנם.

זה לא  ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה״ -  ״אין מעשה וחשבון 
ענין חיצוני, אלא ענין פנימי, שאם אין מעשה - גם אין חשבון, אין דעת ואין 
יכול להיות שיש שם חשבון דעת וחכמה חיצוניים, אבל לא חשבון  חכמה. 

חכמה ודעת שהם תפיסת מציאות.

לכך  חיבור  כלומר  החכמה,  השראת  של  מקום  הוא  בעיקרו,  העליון  עדן  גן 
עניינו  הגיהנם,  הקדושה. משא״כ  התורה  חכמת  מהלכי  היא  המציאות  שכל 
בלי  שקיים  כביכול  עולם  שיש  לתפיסה  וחיבור  תפיסה,  מאותה  התנתקות 

מחשבת התורה. זהו עולם שכולו דמיון, אין לו מציאות.
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אדם יכול לחשוב בתורה, אבל בעצם הוא מדמיין תורה, לא לומד תורה. יתכן 
שיקיים בזה מצות תלמוד תורה, אבל גדר לימודו הוא: דמיונות של תורה, כי 

אינו תופס שהמציאות היא בעצם חכמת התורה הקדושה.

אם כן, עבודת האדם היא ראשית לראות דברים בצורה נכונה, ואז מחשבותיו 
הן מציאּות. אבל כאשר הוא הולך אחר רצונותיו, הוא לא רואה את הדברים 
נכון, ואז גם כשיגיע אחרי מאה ועשרים לעולם העליון, מחשבותיו תהיינה לפי 

תפיסת ראייתו שאיננה אמיתית, דמיונות בעלמא. 

בכדי שמחשבותיו תהיינה מחשבות, עליו לבטל את הרצונות. אז הוא רואה 
את אמיתת הענין, מחשבותיו הן מחשבות אמיתיות, והוא תופס את המציאות 

כאותן מחשבות. 

עד כאן נתבארו, אפוא, שתי מדרגות ביראה: יראת השלמות ויראת הכבוד. 
עתה נראה בס״ד את המדרגה השלישית של היראה.

ַאְך ַהֶהָעָרה ְלָכל ֶהָהמֹון, ִהֵּנה הּוא ְּבִעְנַין
ַהָּשָכר ָוֹעֶנׁש ַעְצָמם.

השכר  מצד  הוא  עבירה,  יעבור  שמא  להיזהר  לאדם  שראוי  הדבר  טעם 
והעונש, כידוע לכולם. וכמו שגם ידוע לכולם, זהו אחד מהדברים שקשה מאד 

לקנותם.

ִּבְראֹות ֹעֶמק ַהִּדין ַעד ֵהיָכן ַמִּגיַע, 

בכדי שהמושג ׳עונש׳ ישפיע על האדם, ראשית עליו להכיר את עומק הדין עד 
היכן הוא מגיע. כך ידע מהו אותו ׳עונש׳.

והנה המושג הכללי שיש דין, שהקב״ה דן כל אדם במדה כנגד מידה, משלם 
שכר לעושים טוב ומעניש את עוברי רצונו בעונשים כגיהנם וכדומה - כל זה 

ידוע לכולם, אך פרטי העונש אינם ידועים כל כך. 
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ובאמת, כבר נתחברו ע״י רבותינו ספרים המבארים את העונשים בפרוטרוט, 
את כל מדורי הגיהנם ואת סוגי העונשים כסדר, כדוגמת: מסכת חיבוט הקבר 

ומסכת גיהנם, כמובא ב׳ראשית חכמה׳ בשער היראה. 

כאשר האדם לומד דברים אלו, ולאחר מכן את דברי רבותינו הקדושים שגילו 
לנו ברוח קדשם מה הם העונשים שמקבל אדם על כל דבר ודבר, וכיצד על 
מעשים הנראים קטנים נענש אדם בחומרא רבה - אז הוא מגלה את עומק 

הדין עד היכן הוא מגיע.

על האדם ללמוד את הדברים בצורה מסודרת, לא רק לשם התעוררות גרידא. 
כאשר הוא לומד את הדברים והם סדורים לו, הופך העונש להיות חלק מתפיסת 

חייו, והוא רואה היטב את עומק הדין עד היכן הוא מגיע.

הגר״א  מפי  ששמע  הגר״א,  מתלמידי  אחד  עם  שהיה  המעשה  ידוע  אמנם, 
תיאור על עומק העונשים שיהיו לעת״ל למי שעבר על רצון ה׳, וכה גדולה 
היתה השפעת הדברים עליו, עד שנפל למשכב. בא הגר״א לבקרו ואמר לו: 
כל מה שאמרתי הוא אמת לאמיתה, אבל לא הוספתי לך פרט אחד: היסורים 

מקילים על האדם בדינו ]אם מקבלם באהבה[.

הרי שמחד יש את עומק הדין כמו שמבואר בדברי רבותינו, אבל מאידך ישנן 
דרכים כיצד להקל את אותו דין.

הדרכים הללו, כמו כל דבר, את האחד הם מחזקים, ואת חבירו עלולים הם 
להחליש.

לראשון נגרם מהם חיזוק, כי בשעה שהוא לומד על עונשי הגיהנם הוא לא 
מצליח להירדם בלילה מרוב פחדים, ומחמת שיודע שיכולה להיות לכך הקלה 

ע״י היסורים, הוא נרגע קמעה.

אצל חבירו, לעומת זאת, ידיעה זו יוצרת תגובה הפוכה בדיוק. הוא יודע את 
עומק הדין, אבל גם שמע על דברי הגר״א הללו שיסורים ממרקים, ואומר: 
שלום עלייך נפשי. אוי, כמה יסורים שיש לי, ודאי כבר התמרקו עוונותי... לא 

עוזרת לו ידיעת עומק הדין, כי סבור שיהיו לו דרכים להיפטר מאותו דין.

לכן הדברים הללו תלויים בשערה, ב׳אבנתא דלבא׳ של כל אחד ואחד, איך 
להשתמש עם דברי רבותינו בענין עומק הדין הלכה למעשה.
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ֲאֶׁשר ֶּבֱאֶמת ָראּוי ְלִהְזַּדְעֵזַע ּוְלִהְתָחֵרד ָּתִמיד.

כלשון הכתוב: ״אשרי אדם מפחד תמיד״ )משלי כח, יד(. אדם בדרך כלל אינו 
מפחד תמיד משום שהדברים הללו אינם חקוקים תמיד לנגד עיניו.

יתר על כן, לרוב בני האדם קשה לחיות במצב נפשי של פחד תמידי. לרגעים - 
יותר קל לאדם לפחד, אבל לחיות בפחד מתמיד - דבר קשה הוא לאדם.

בעומק, ישנם אנשים ששורש עבודתם היא דרך האהבה, וישנם אנשים שדרך 
היראה היא שורש עבודתם. כמו שרשב״י אמר: ״אנן בחביבותא תליא מילתא״, 
כל אחד לפי שורשו. מי ששורשו ממדת היראה, יותר קל לו לעבוד על היראה, 

ומי ששורשו במידת האהבה, עבודת היראה אצלו קשה יותר.

מה שצריך להיות שוה לכל נפש הוא ידיעת עומק הדין והיראה מן הדין, אך 
האם עומק הדין הוא עיקר עבודת האדם בחיי היום יום ושאר העבודות טפלים 
אליה, או שזה חלק מחלקי העבודה וישנן עבודות נוספות, ואולי אף שורש 

עיקרי אחר לעבודה? - דבר זה תלוי בשורש נשמת כל אדם ואדם.

ולהתחרד תמיד. ״זה השער לה׳ צדיקים  לכולי עלמא ראוי לאדם להזדעזע 
יבואו בו״ - זו יראת ה׳. אבל האם הוא נשאר בשער הזה תמיד, באופן שזה 
עיקר חייו מרישא עד גמירא? האם באותה חרדה הוא שקוע תמיד, או שמלבדה 

ישנם עוד דברים עמוקים התופסים את נפשו, ולפעמים יתר על היראה?

גדולי  תולדות  את  מעט  קוראים  שכאשר  העמוקות,  השאלות  מן  אחת  זו 
הדורות, רואים שהיו בענין זה חילוקים בין הצדיקים השונים.

הלוי׳.  וה׳בית  הנצי״ב   - ישיבה  כידוע שני ראשי  היו  בוולוז׳ין  לכך:  דוגמא 
הנצי״ב דרכו היתה יותר דרך של אהבה, של נוחות, של רכות. לעומת זאת 

שושלת בריסק, שבראשה עמד ה׳בית הלוי׳, היתה סמל לעבודת היראה.

באחד הספרים הובא תיאור של תלמיד שהוזמן לאכול על שולחנם של שני 
ה׳בית  שולחן  על  סעד  הוא  הראשון  בלילה  הסדר.  בליל  אלו  עולם  גדולי 
הלוי׳. במשך כל הסעודה חשו כולם פחד שלא יגיעו ח״ו לחשש חימוץ ממצה 
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שרויה, שיספיקו לאכול את הכזית של האפיקומן בזמן וכו׳, ובסיום ה׳סדר׳ 
נאנח ה׳בית הלוי׳ אנחה גדולה ואמר: ׳הלואי וזכינו לקיים את הסדר כסדרו 

וכהלכתו׳...

לעומת זאת בלילה השני, סעד הבחור על שולחן הנצי״ב מוולוז׳ין, שם היתה 
והודה  הנצי״ב  קם  ה׳סדר׳,  עריכת  את  וכשסיימו  ורוגע,  שמחה  של  אוירה 

לקב״ה בחדוה על שזכה לקיים סדר פסח כהלכתו.

כל אחד חי בתפיסה אחרת ו״אלו ואלו דברי אלקים חיים״. הצד השווה בכולם, 
ש״זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו״. לאחר שישנה יראה מגיעה האהבה, אבל 

אם מנסים לעבוד רק דרך האהבה, ללא יראה מוקדמת, זוהי דרך של דמיון.

נמצא, שכשעוסקים אנו כעת בשלב הראשון בעבודה, קנין מידת הזהירות - 
כאן לכולי עלמא צריכה היראה לתפוס את נפש האדם, ועליו להיות ירא וחרד 

תמיד.

מדוע?

ַּבֲאֶׁשר  ּבֹוְראֹו,  ִלְפֵני  ִיְצַּדק  ּוִמי  ַהִּדין,  ְּביֹום  ַיֲעמֹד  ִמי  ִּכי 
ַהְׁשָקָפתֹו ְמַדְקֶּדֶקת ַעל ָּכל ָּדָבר ָקָטן אֹו ָגדֹול. 

כמו שנראה להלן בעז״ה ראיות מדברי חז״ל, שאפילו אבות העולם והרועים 
הקדושים חששו מיום הדין. 

כשאדם מתבונן בדברים אלו התבוננות אמיתית - היא מחרידה אותו, אין צל 
של ספק. רק שבדרך כלל הוא לא מחזיק שם הרבה זמן. הוא מסיח דעת והולך 

לדרכו הלאה.

העצה הידועה בזה, שכאשר אדם עובד על מידת היראה, יקח את אותו מאמר 
חז״ל ויחזור עליו השכם והערב, מאות, אלפי ועשרות אלפי פעמים ויתר על 
יליף  כן! כסיפור הידוע על ר׳ ישראל מסלנט שחזר על המשפט ״מאן דלא 

קטלא חייב״ ]מי שאינו לומד חייב מיתה[ במשך לילה שלם.

לוקח מאמר  הוא  יראה,  לו  הנותנת  נקודה מסויימת  על  עובד  כאשר האדם 
וחוזר עליו שוב ושוב עד שתתלהט נפשו ליראה. כאשר הוא מרגיש שהיראה 
עוד  בו  ומשתמש  התעוררות  לו  שגורם  נוסף  מאמר  לוקח  הוא  התפוגגה, 

תקופה, וכן על זה הדרך.
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מי שמכיר את עובדי ה׳ הפנימיים, יודע שבדרך כלל הם הולכים תקופות עם 
דברים מסויימים. לוקחים מאמר מסויים וחיים איתו תקופה. לאחר ארבעה 
חודשים כבר עסוקים הם בנקודה אחרת. יכול להיות שתקופה אחת הם חיים 

עם ספר פלוני, ולאחר מכן עם ספר אלמוני.

מוכרח שתהיה לאדם התחדשות, כי בדרך כלל אין בכוחו לעבוד עם אותה 
נקודה בתמידות. כל פעם הוא לוקח פן אחר של אותה יראה, תפיסה אחרת, 
מאמר חז״ל, ולפעמים אפילו סיפור ]אמיתי כמובן[ שנגע בעומק לבו, חושב 
עליו ארוכות מאד במשך ימים, שבועות, ואף חודשים, ועל ידי כך קונה את 

הדבר בלבו.

כאן עלינו להדגיש נקודה חשובה.

יסוד בסיסי הוא, ש״את כל מעשה, האלקים יביא במשפט על כל נעלם אם 
טוב ואם רע״ )שלהי קהלת(. השקפתו של הבורא על האדם מדוקדקת ביותר, 

והוא דן אותו על כל דבר, קטן כגדול.

מטבעו  לאדם  קל  יותר,  גדולים  בדברים  לנפש.  הקשות  מהנקודות  אחת  זו 
להיזהר. בדברים קטנים - הוא פחות נזהר. 

לקנות את מידת היראה בעוונות חמורים, כגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה 
זרה שאדם רואה אותם כדברים גדולים - הרבה יותר קל לרוב בני האדם. ככל 
שהדברים הולכים ונעשים קטנים, הם פחות תופסים את לבו, ויראתו הולכת 

ונחלשת.

אך כמו שמבואר בדברי רבותינו, אל לו לאדם להסתכל על הִמְצָוה, אלא על 
הְמַצֶוה. אף אם הִמְצָוה נראית בעיניו כקטנה ]על אף שגם זה לא נכון[, אבל 

ודאי שהְמַצֶוה עליה הוא גדול.

משתי  וזאת  טועה,  שהוא  לדעת  עליו  קטן,  שהדבר  לאדם  כשנראה  כן,  אם 
סיבות: 

להיראות  שעשויה  אטום  לפצצת  משל  קטן.  אינו  הדבר  באמת  כי  ראשית, 
קטנה, אבל בכוחה להחריב עולם ומלואו. גם דבר קטן יכול להיות גדול בעצם, 

בבחינת קטן הכמות ורב האיכות.
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לפיכך, אף אם הלכות מסויימות נראות לאדם כ׳קטנות׳, אבל בעומק - הן 
אינן קטנות כלל. הקב״ה דן את האדם על דבר קטן כגדול, באותה מידה. 

סיבה שניה, כי אין להסתכל על הדבר עצמו, אלא על מי שציוה עליו. הוא 
זה שציוה הן על הדבר הגדול והן על הדבר הקטן, והוא שליט על כל ומרומם 

מכל.

יראת  מושג של  אף שישנו  מי שמעט מתבונן, שעל  לכל  ברור  הדבר  והנה, 
שסברו  כאלו  ]ולא  וחשוב  מוכרח  אמנם  אמצעי,  אלא  זה  אין  אך  העונש, 

להמעיט בערכו[, אך לא זו התכלית.

לפיכך, כאשר עסוק אדם בקניית יראת העונש, עליו להעמיק בדעתו לשם מה 
הוא רוצה לקנותה: האם מחמת שבאמת מפחד הוא מהעונש, והרי שמשתמש 
בה כתכלית, או ששאיפתו באמת להגיע ליראת בוראו - ״יראת ה׳ היא אוצרו״, 
אלא שקשה לו להגיע לו לאותה יראה באופן ישיר, ודרך יראת העונש הוא 

שואף להגיע למטרה שיתיירא ממי שמעניש.

״סוף מעשה במחשבה תחילה״. בס״ד אדם נכנס בשערי העבודה, הוא למד את 
הברייתא של רבי פנחס בן יאיר: זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, 

עד לידי קדושה ורוח הקדש, ובתחילת דרכו הוא עובד על יראת העונש.

האם הוא משתמש ביראת העונש כדי להגיע לסוף, לתכלית, שהיא הדבקות 
בו יתברך, או שהוא עסוק עתה ביראת העונש לעצמה? אם הוא עסוק ביראת 
העונש לעצמה - זו יראת העונש כפשוטו. אם הוא דורך בדרכי קנין הזהירות 
כשלב בשלבי הסולם להגיע לשלמות האמיתית שהיא הדבקות בו יתברך, הרי 
שבעומק הוא שואף להגיע לדרגה בה הוא מתיירא ממי שאמר והיה העולם, 
ממי שמעניש, ולא מעצם העונש, אלא שהוא משתמש בעונש ככלי להשגת 

אותה יראה.

׳ּוַמִּגיד  ע״ב(:  ה  )חגיגה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ְוֵכן 
ִאיׁש  ֶׁשֵּבין  ַקָּלה  ִׂשיָחה  ֲאִפּלּו   - יג(  ב,  )עמוס  ֵּשׂחֹו׳  ַמה  ָלָאָדם 

ְלִאְׁשּתֹו ַמִּגיִדין לֹו ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ַהִּדין׳. 
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מדוע מגידים לאדם אפילו שיחה קלה? כי כאמור לעיל: השקפתו מדקדקת 
על כל דבר קטן או גדול. אבל היא גופא צריך להבין: מדוע באמת דנים את 

האדם על כל דבר קטן?

נבראים.  ברא  והוא  ב״ה,  סוף  אין  הוא  עולם  בורא  גדול.  עומק  כאן  מונח 
הנבראים הם גבוליים, ובגבול יש דבר שהוא קטן ויש דבר שהוא גדול. אצל 

האין סוף ב״ה אין קטן וגדול, הוא הכל, הוא אין סוף.

והנה הקב״ה ברא את הנבראים, הן את הקטן והן את הגדול, לתכלית שהאדם 
יגיע מכוחם לתפיסה יותר מרוממת. מהדבר הגדול - האדם יכול להגיע לתפיסה 
מרוממת כי הוא תופס שהדבר גדול, והקטן - בשטחיות נראה לאדם שהוא 

קטן, אבל התכלית היא שאותו דבר קטן יביאהו לדבקות באין סוף.

עבודת האדם היא תמיד לא להקטין את הדברים. ״מי גרם לצדיקים שיתבזבז 
)ילקו״ש  בקב״ה״  האמינו  שלא  בם,  שהיתה  קטנות   - לבא?  לעתיד  שולחנם 
זכריה רמז תקעא(. עצם התפיסה שאדם תופס שיש דבר קטן - זה גופא שורש 

הבעיה.

בחיצוניות, דנים את האדם אפילו על דבר קטן למען ישמעו וייראו, או משום 
שאפילו דבר קטן משפיע, ועוד סיבות על זו הדרך, והן אמת.

אבל מונח כאן עומק הרבה יותר גדול. דנים את האדם על דבר קטן, מחמת 
שבעומק אין דבר קטן! 

החזו״א באגרות כותב, שהוא לא מכיר דבר קל בתורה הקדושה. לא כאותם 
אלו הסבורים שיש דבר קשה ודבר קל. ועל דרך מליצה מובא בספרים, שיתרו 
- הוא זה אמר שיש חילוק בין דבר גדול לקטן ]״והיה כל הדבר הגדול יביאו 
)שמות יח, כב([, אבל כלפי בורא עולם אין  אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם״ 

חילוק. התורה היא אחת.

ההסתכלות על דבר שהוא קטן, נובעת מקטנות המסתכל, ולא מחמת שהדבר 
באמת קטן. משל למשקפיים מקטינות; החפץ לא באמת קטן, רק המביט דרך 

אותן משקפיים רואהו כקטן.

כאשר האדם מביט על הדברים כקטנים, יקשה עליו להגיע ליראה. העבודה 
תמיד היא להגדיל את הדברים, או מצד שהדבר קטן הכמות אבל רב האיכות, 

או מצד גדלות הְמַצֶוה.
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״מן המצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה״ )תהלים קיח, ה(. עומק עבודת האדם 
הוא לצאת מהְמָצִרים, מהצמצום, מהגלות - למרחב, לאין סוף. לכן עבודתו 

אינה להקטין דברים, אלא להגדילם עד אין סוף.

כל דבר שישנו בבריאה הוא בסוד ״כולם בחכמה עשית״, ולחכמה הזו אין סוף. 
״אנת הוא דחכים ולאו בחכמה ידיעא״ )פתח אליהו(, אין סוף לאותה חכמה.

הוא  סוף,  אין  ולחכמתו  יתברך  בחכמתו  נברא  דבר  מבין שכל  האדם  כאשר 
תופס שלא יתכן שדבר יהיה קטן! 

כל זמן שמביטים על דברים שהם קטנים, קשה מאד להגיע ליראה, וזו הסיבה 
שרבים אינם מצליחים לקנות את היראה. 

הרוצה לעבוד עבודה פנימית, צריך לצאת מתפיסה של קטנות, ולקנות מבט 
רחב ועמוק. זהו סודם של בעלי העבודה - מבט רחב מאד ועמוק מאד.

כפי שביארנו ארוכות, העבודה בנויה על מהלכי חכמה פנימיים, על תפיסה 
של  עבודה  היא  ה׳  שעבודת  הסבורים  אלו  כאותם  ולא  החיים,  של  עמוקה 
תמימות בלבד. תמימות בצירוף חכמה עמוקה - היא צורתם האמיתית של 

דרכי העבודה.

אוחזים אנו בשלב הראשון של קנין הזהירות. מדוע צריך שם חכמה?

״הן יראת ה׳ היא חכמה״. מדוע? כי אדם גס שאין בו חכמה דקה, מעריך רק 
דברים גדולים. הוא לא מבין שיהלום קטן עשוי להיות שוה יותר ממשאית 

גדולה.

הקטנות והגדלות החיצוניים לא בהכרח מעידים על גדלות וקטנות פנימית. 
בכדי להבין כיצד דבר שבחיצוניות נראה קטן - בעומק הוא גדול, צריך הרבה 

חכמה פנימית.

לכן, מה שמדקדקים עם האדם על דבר קטן כגדול, אין זה מקרה. זו כל מהות 
העבודה. עד כמה שאדם סובר שמדקדקים עמו רק על דבר גדול ולא על דבר 

קטן, הרי שאינו תופס את עומק העבודה.
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אדם נכנס לעבודה כאמצעי להגיע לתכלית שהיא הדבקות באין סוף. דברים 
קטנים אינם יכולים להביא לדבקות באין סוף. ואף שלכאורה התורה מלאה 
בדברים קטנים? על כרחך צריך לומר שהם לא קטנים. בעיניך הם קטנים, אבל 
הקטנות,  מתפיסת  לצאת  היא  האדם  ועבודת  קטן,  אינו  באמת  עצמו  הדבר 

מההסתכלות על הדבר כקטן.

נאמר  הצדיקים  על  זאת  לעומת  אגורות.  עשר  לאבד  איכפת  לא  לאדם  הרי 
ש״ממונם חביב עליהם כגופם״, ויעקב אבינו חזר על פכים קטנים. מדוע? כי 
בעומק אינם מסתכלים על הדבר כקטן. לא שאכפת להם מפכים קטנים, רק 

שאצלם לא קיים המושג ״קטנים״.

זהו שדייקו חז״ל ואמרו: ״אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידין לאדם 
בשעת הדין״, דקדקו לומר שיחה קלה שבין איש לאשתו ולא כל שיחה קלה, 
שכן, איש ואשה הרגילים זה עם זה, אפילו בשיחה קלה יכולים להבין אחד את 
השני בדברים שלולי היכרותם לוקח זמן רב להסביר לזולתו, וע״י היכרותם - 
בשיחה קלה גנוז דבר גדול. וזוהי מהות המשפט ליום הדין, שמראים לו כיצד 

דבר שנראה כקטן, בעצם הוא גדול.

לא יתכן, אפוא, לקנות יראה בלי חכמה. זהו משל לאדם המנסה לעדור בגינה 
בלי כלים כמחרשה וכדומה, שודאי זהו דבר בלתי אפשרי.

הכלי להיכנס ליראה הוא ״הן יראת ה׳ היא חכמה״. ומהי אותה חכמה? להבין 
ש״כולם בחכמה עשית״, ואפילו דבר הנראה בעיַני כקטן - בעצם הוא גדול.

כאשר האדם מגיע להבנה העמוקה בנפש שכל דבר הנראה בעיניו כקטן הוא 
את  לו  יש  אז   - זאת  המבארים  רבותינו  דברי  את  ע״י שלומד  גדול,  בעצם 
הכלי לקנין היראה. לא שאז הוא קנה את היראה, אלא אז יש לו כלי לקנות 
את היראה. קודם לכן, אין לו אפילו כלים לקנות את היראה. הוא רק מדמיין 

שיצליח לקנות את היראה.

לכן מיד בתחילה מודגש, שעבודת היראה היא בין על דבר גדול ובין על דבר 
קטן, כי הידיעה שהם שקולים בעומק - היא שער הכניסה לעבודת היראה.
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ְמַלֵּמד   - ִנְׂשֲעָרה ְמאֹד  ׳ּוְסִביָביו  )יבמות קכא ע״ב(:  ָאְמרּו  עֹוד 
ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַדְקֵּדק ִעם ֲחִסיָדיו ְּכחּוט ַהַּשֲעָרה׳.

הדברים הללו לכאורה אינם נתפסים בהגיון הפשוט.

״וסביביו נשערה מאד״, מי שנמצא סביבות מלכו של עולם כביכול, מדקדקים 
דוקא  בורא עולם בדקדוק -  איתו כחוט השערה. אדם המקפיד לעבוד את 

איתו גופא מדקדקים יותר, מידה כנגד מידה. 

והרי לכאורה הדברים הם איפכא מסתברא!

בחיצוניות הגדרת הדבר, שכאשר ישנה חבית מלוכלכת, אף אחד לא ישקיע 
אותו,  לנקות  שרוצים  דק  יהלום  אבל  שבה.  קטן  אחד  כתם  לנקות  מאמץ 
מקפידים על כל כתם, ולו יהא הקטן ביותר. וכך, עם הצדיקים מקפידים יותר, 

כי הם הנקיים מכל חטא ועוון. 

בדרך נוספת ניתן לבאר, שמדקדקים עם הצדיקים כדי להרבות שכרם.

אבל בעומק, הבנת הענין כך היא: הנמצא בסביבות מלכו של עולם, צריך להבין 
שאין דבר קטן!

אדם שאינו נמצא סביבות בורא עולם, נראה לו שיש דברים גדולים ויש דברים 
קטנים. כאשר הוא מגיע למלכו של עולם, הוא מכיר שהוא ית׳ אין סוף, ו״מאן 
דנפח מדיליה נפח״, ״כהדין קמצין דלבושיה מיניה וביה״ - ממילא הוא מבין 

שאין דברים קטנים.

״וסביביו נשערה מאד״, דייקא מי שנמצא סביבו וזכה להגיע להכרה האמיתית 
באין סוף - הוא זה שצריך להבין שאין דברים קטנים, ומחמת כן מדקדקים 
איתו בדברים קטנים, כיון שהוא נמצא במדרגה שהדברים הללו אינם קטנים 

עבורו.

קטנים  דברים  כיצד  המראים  חז״ל  ממאמרי  דוגמאות  הרמח״ל  יביא  עתה 
הם בעצם גדולים, אך עלינו ללמוד את הדברים על דרך מה שנתבאר, שאין 
הם  שבעומק  אלא  קטנים,  דברים  על  גם  מדקדק  שהקב״ה  להראות  הכוונה 

אינם קטנים.
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ַאְבָרָהם הּוא ַאְבָרָהם ָהָאהּוב ְלקֹונֹו, ַעד ֶׁשַהָּכתּוב ָאַמר ָעָליו 
)ישעיה מא, ח( ׳ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי׳, ֹלא ָפַלט ִמן ַהִּדין, ִמְּפֵני ְּדָבִרים 

ַקִּלים ֶׁשֹּלא ִדְקֵּדק ָּבֶהם. 

בעומק, מה שהוא לא פלט מן הדין לא היה מפני דברים קלים, כי זה גופא 
]כמובן  גדולים  בעצם  הם  כקטנים  לו  הנראים  שדברים  ללמדו,  הקב״ה  בא 
שאיננו מדברים על אברהם אבינו שאין לנו מושג מערכו, אלא בלימוד לנו לפי 

ערכנו[.

בעיניו,  קטנים  הנראים  דברים  להקטין  טבעית  נטיה  לו  שאין  אדם  לך  אין 
ועבודתו היא להכיר שהם גדולים.

ועל מה נענש אברהם כביכול במידת הדין?

ַעל ֶׁשָאַמר: ׳ַּבָּמה ֵאַדע?׳ ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ׳ַחֶּייָך, 
ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך׳ )בראשית רבה מו(.

כמה זמן לקח לאברהם לומר מילים אלו? כמה שניות. וכמה זמן נמשך העונש? 
ארבע מאות שנה. כמה בני אדם חטאו? אחד. כמה נענשו? מיליונים!

אברהם אבינו דיבר דיבור קל כביכול, משפט קצר מאד, ועל המשפט הזה הוא 
נענש בארבע מאות שנה. ולא עוד, אלא שזרעו וזרע זרעו, כל נשמות ישראל 

שהיו במצרים, כולם נענשו.

איך יכול להיות שמשפט כל כך קטן שאברהם אבינו אמר, הביא לכזה עונש 
עצום?

תשובה לדבר: זה גופא מה שהיה צריך להוציא ממצרים. כידוע בספה״ק, ישנן 
של  קוצו  כנגד  היא  ומצרים  הוי״ה,  שם  אותיות  ארבעת  כנגד  גלויות  ארבע 

יו״ד.

קוצו של יו״ד עניינו, ההבנה שמה שנראה לכאורה הפרט הקטן ביותר בשם 
הוי״ה ב״ה, שהרי הוא הקוץ בלבד - בעומק הוא הגדול מכולן. קוצו של יו״ד 
גלות  של  עניינה  היה  וזה  בספה״ק,  כידוע  האותיות,  מארבעת  למעלה  הוא 

מצרים. 
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זו בעצם היתה גם טעותו של פרעה. 

נבעה  מהיכן  אלקים.  שהוא  החליט  אמה,  בגובה  נמוך  היותו  אף  על  פרעה, 
כזו טעות? מאותה תפיסה שדבר הנראה קטן הוא בעצם גדול מאד, אין סוף 

כביכול, אלא שהוא לקח זאת לצד הקליפה.

זו היתה גלות מצרים - שלט עליהם אדם שתפס את עצמו כמציאות שאין לה 
גבול, אלהים רח״ל.

ומה היתה הגאולה? שכלל ישראל הגיעו להכרה שאפילו דבר הנראה בעיניהם 
כקטן - הוא בעצם גדול מאד, מאיר בתוכו אור אין סוף, מאן דנפח מדיליה 

נפח.

לכן על משפט אחד שאמר אברהם אבינו - ״במה אדע״, נענש בארבע מאות 
שנות גלות מצרים, כנגד האות ת׳ הנראית האות האחרונה מבין כל האותיות, 
אך בעצם היא הגדולה מכולן בערכה המספרי ]ובאמת במנין האותיות רואים 
דבר מענין: א׳ הוא אחד, ב׳ שהוא רחוק מהשורש כבר שניים, ג׳ שלש, עד 
האות ת׳ שהיא ארבע מאות. מה שנראה לכאורה רחוק, מאידך יש בו הבחנה 

שהוא גדול[.

על שאלת אברהם אבינו ״במה אדע״, אמר לו הקב״ה: ״חייך, ידוע תדע כי 
גר יהיה זרעך״, כשהם יצאו ממצרים יהיו נמנים כעפר הארץ וככוכבי השמים 

אשר לא יספרו מרוב.

אברהם אבינו בעצם היה אחד. היכן הפכה כנסת ישראל ל״עם בני ישראל רב 
ועצום ממנו״? במצרים, במקום הגלות.

הכנסת  כח  בו  טמון  בעומק   - בלבד  אחד  כאדם  שנראה  התגלה, שמה  שם 
ישראל שהוא ששים ריבוא. 

לא היה זה מקרה בעלמא, שדוקא בגלות התגלתה התפיסה שעם ישראל הוא 
בבחינת ״פרו וישרצו״, יולדות ששה בכרס אחת ואין לעם גבול, כי תכלית 
גדול בלי  הגלות היתה לברר שמה שנראה בעיני האדם כקטן - הוא בעצם 

סוף.  

בלבד,  עונש  לא  זה  אבל  שנה,  מאות  לארבע  אברהם  נענש  אחד  על משפט 
אלא סוד הגילוי. שם התגלה לו שאותו ״אחד היה אברהם״ הוא בעצם כנסת 
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ישראל כולה, עם שלם ״אשר לא יספר מרוב״, אי אפשר לספור אותם, וזה 
היה סוד גאולתם.

והנה, ידועה שאלת רבותינו הראשונים, מה השייכות בין ״ידוע תדע״ ל״במה 
שיתן  מהקב״ה  ביקש  אירשנה״,  כי  אדע  ״במה  שאל  אבינו  אברהם  אדע״. 
להם״.  לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  כי  תדע  ״ידוע  הקב״ה:  לו  ואמר  סימן,  לו 
לכאורה זהו עונש על מה ששאל, כי הקב״ה דקדק עמו כחוט השערה, אבל 
מהי התשובה ״ידוע תדע״? היכן בדברים אלו קיבל אברהם תשובה לשאלתו 

״במה אדע כי אירשנה״?

יתר על כן, הרי מוכרח להיות שהעונש הוא במדה כנגד מידה, ובעומק, ממכה 
עצמה מתקן רטיה. היכן היה כאן תיקון רטיה?

אמנם, זה גופא היה התיקון - להגיע לאותה תפיסה שאין לדבר סוף. מחד 
היתה זו גלות, אך הגלות באה להרחיב את התפיסה שמה שנראה בעיניך כדבר 

קטן - במציאות הוא דבר גדול מאד.

אברהם אבינו שאל ״במה אדע״, תן לי סימן לדבר. משל למה הדבר דומה, 
כאשר יש לאדם בבית חפץ מאד גדול, כגון ארון ספרים, הוא לא מפחד שיאבד 
אותו. אבל כשיש לו איזה שהוא חפץ קטנטן, כגון מפתח, והוא מפחד שיאבד, 

יצמיד לו שרשרת, שיהיה בולט יותר לעין.

כאשר האדם שואל ״במה אדע״, שאלתו נובעת מהתפיסה שהדבר קטן, ולכן 
הוא טעון בירור. ככל שהדבר גדול יותר וממלא את כל ההויה, הוא פחות זקוק 
לאימות ולבירור. כדוגמת האויר, שאין צורך לאמת את מציאותו מחמת שהוא 
ממלא את כל העולם. חטאו של אברהם היה בהקטנת הדבר, והרי שלדעתו 

הדבר היה טעון בירור.

ועל זה השיב לו הקב״ה: ״ידוע תדע״ וכו׳, שהרי אמרו חז״ל: ״עתידה ארץ 
ישראל שתתפשט לכל הארצות כולן״, וכח זה של התפשטות הוא כח הגדלת 
דבר קטן והפיכתו לבלי גבול. כח זה של הרחבת דבר קטן - התחדש במצרים, 
שירדו בשבעים נפש ויצאו בששים ריבוא, שירדו ברכוש מועט ויצאו ברכוש 

גדול. 
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זהו סוד ההבחנה שהאמונה הולכת עד אין סוף, כמבואר בדברי רבותינו, כי 
כאשר אין לאדם את האמונה הוא מקטין את הדבר. כאשר יש לו אמונה, הוא 

מגדיל את הדבר ואין לדבר סוף.

הוייתו של הבורא  נגלית  וכאשר  ית״ש,  דבר את הבורא  בכל  האמונה מגלה 
ית״ש, נגלה שאין לדבר גבול וסוף.

לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  כי  תדע  ״ידוע  אברהם:  לשאלת  היתה התשובה  זו 
להם... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול״, והרי אין הכוונה רק רכוש גשמי, אלא הם 
שאבו משם את הכח הפנימי, את כח הגדלות שמצרים שלטה על כל העולם 

כולו, ומכח כך ירשו את הארץ שתתפשט לכל הארצות כולן.

אילו היתה לאברהם הכרה שלימה בכוחו, לא היה זקוק לאימות. משל לאדם 
הרואה אש גדולה מתפשטת בשדה קוצים, שהוא משוכנע כי בודאי תשרוף 
אותה, משא״כ אם רואה נר קטן לפני שדה קוצים, מסופק הוא אם האש תשרוף 

את השדה. הקטנת הדבר - היא היוצרת את הספק ואת הצורך לאימות.

ְוַעל ֶׁשָּכַרת ְּבִרית ִעם ֲאִביֶמֶלְך ְּבֹלא ִצּוּויֹו ֶׁשל ָמקֹום, ָאַמר לֹו 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ׳ַחֶּייָך, ֶׁשֲאִני ַמְׁשֶהה ְּבִׂשְמַחת ָּבֶניָך ִׁשְבָעה 

דֹורֹות׳ )שם פסוק ו(.

נתבונן מה עומק העון שבכריתת אברהם ברית עם אבימלך בלא ציוויו של 
מקום.

משל למה הדבר דומה, ילד בן שבע שניגש לעשות מעשים, אם מדובר בדבר 
רשות  לבקש  בא  לא  הוא  מהברז,  מים  כוס  לעצמו  למזוג  כגון שרוצה  קטן, 
מאביו קודם לכן, אבל אם הדבר יותר גדול, כגון שרוצה לקחת חפיסה גדולה 
של שוקולד, עליו לבקש רשות מאביו, ואם לא שאל, אומרים לו: וכי אינך יודע 

שלא עושים דברים כאלו בלי לשאול?!

כלומר, בעומק, מה שהאדם אינו שואל - זה לא נובע ח״ו ממרד, אלא מכך 
שהוא אוחז שהדבר קטן. הוא בא לשאול רק כשהוא תופס שהדבר גדול.
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זה  היה  ציוויו של מקום, לא  כשאברהם אבינו כרת ברית עם אבימלך ללא 
משום שמרד במלכו של עולם ח״ו, אלא מחמת התפיסה שברית זו היא דבר 
קטן ולכן לא צריך לשאול עליה. אולם אליבא דאמת, כריתת ברית זולת הברית 

עם הקב״ה - יש בה פגם כשנעשית ללא שאלת המקום או ציוויו.

אמר לו הקב״ה: ״חייך, שאני משהה בשמחת בניך שבעה דורות״. מה שנראה 
בעיניך דבר קטן - בעצם לוקח לו לגדול שבע דורות. 

מדוע? מה עומק הדבר? 

אחרי  צומח.  ואינו  כמעט  עץ   - יומיים  במשך  הרבה!  לצמוח  צריך  הוא  כי 
חודשיים הוא יותר גדול, ואחרי שנתיים - עוד יותר גדול. אנו רואים במוחש 
כיצד נראים עצים שכבר עומדים אלפי שנה; השורשים העצומים שבמעמקי 

האדמה, גובה הענפים והיקף הגזע.

השהיית שמחת הבנים, אפוא, איננה עונש שעניינו: תמתין בסבלנות... אלא זו 
עדות עד כמה הדבר גדול, שלכן צמיחתו לוקחת שבעה דורות.

הראשון  אדם  כדוגמת  כגדול,  מעיקרא  שנולד  דבר  הבחנה של  ישנה  בעומק 
שנולד בגדלותו, וכן כל מעשה בראשית, וישנה הבחנה של קטן שנולד ועץ 
שנשתל, שלוקח לו זמן לגדול. וכיון שתפיסת אברהם אבינו היתה התפיסה 
השניה, לפיכך הראהו הבורא כיצד נעשה הדבר מקטן גדול, כי בעצם בשורשו 

הוא גדול.

)סנהדרין לח ע״א(, אילו לא  זהו ענין שבעה דורות דוקא, כי כמו שאמרו חז״ל 
חטא אדם הראשון, היה נכנס לשבת מיד, ועכשיו נגזר עליו לעבור קודם ששה 
ימים ורק אח״כ יכנס לשבת. וכל זה מחמת שנתקטן, כדכתיב: ״ותשת עלי 

כפכה״ )תהלים קלט, ה(, שהקב״ה מיעטו. 

וכן כל דבר שהוא קטן, נצרך מהלך של שבע עד שהוא גדל.

ָבִנים׳,  ִּלי  ׳ָהָבה  לֹו  ֶׁשָאְמָרה  ְּבָרֵחל  ַאּפֹו  ֶׁשָחָרה  ַעל  ַיֲעקֹב, 
ָּכְך  ָּברּוְך הּוא,  ַהָּקדֹוׁש  ׳ָאַמר לֹו  ֶזה ְלׁשֹוָנם:  ַּבִּמְדָרׁש,  ָאְמרּו 

עֹוִנים ֶאת ַהְּמעּוקֹות? ַחֶּייָך ֶׁשָּבֶניָך עֹוְמִדים ִלְפֵני ְּבָנּה׳ 
)שם עא, י(.
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רחל היתה עקרה, לא היו לה בנים, והיא מבקשת מיעקב: ״הבה לי בנים, ואם 
אין מתה אנכי״ )בראשית ל, א(. 

וכפי  ממך פרי בטן״,  יעקב: ״התחת אלקים אנכי אשר מנע  זה ענה לה  על 
שפירש״י: ״ממך מנע ולא ממני״. לי יש בנים, לך אין בנים.

לרחל  ענה  שיעקב  לחשוב  ח״ו  ביאור.  צריכים  בחיצוניות  שהדברים  כמובן 
תשובה מסוג כזה, הדברים לא יכולים להתפרש כפשוטם.

מהי, אם כן, כוונת הדברים?

עקרות  נשים  כשאר  בנים  ביקשה  לא  הרי  היא  בנים.  מיעקב  ביקשה  רחל 
שרוצות בנים. רצונה היה להעמיד את שנים-עשר שבטי י-ה, וזהו סוג בקשה 
אחר לגמרי. לא מצד היותה עקרה היא ביקשה בנים, אלא מצד הרצון לבנות 

את חלקה בקומת הכנסת ישראל שהם שנים-עשר שבטי י-ה.

על זה ענה לה יעקב: ממך מנע ולא ממני, ובמילים אלו מונחת הקטנה מסויימת 
בתפיסת הדבר.

לצאת  היה  צריך  ממנה  הבית,  של  עיקרו  הבית״,  ״עקרת  היתה  רחל  שכן, 
העיקר. ליוסף היתה הבחנה של בכור, כמבואר בדברי רבותינו שהיה בבחינת 
אמצעי בין האבות לשבטים. ״בן זקונים הוא לו״, כל מה שהיה לאביו מסר 

לו.

בלי  גם  להסתדר  יכול  אני  לרחל:  יעקב  אומר  בעצם  אלו  במילים  ממילא, 
העיקר. הוא מקטין אותה מעיקר והופך אותה ללא עיקר, שהרי בלא העיקר 

אי אפשר להסתדר. 

רחל באה בתביעה שהיא עיקר הבית, וא״כ לא רק שחסר לה, אלא חסר גם 
ליעקב, וכשיעקב עונה לה ׳ממך מנע ולא ממני׳, במילים עמוקות הוא אומר: 
יש לי את העיקר, לא חסר לי, חסר לי רק פרט. ומאחר ולי כבר יש חלק ולך 

חסר הכל, ממילא יפה תפילת החולה על עצמו. 

יודעים  דורינו  גדולי  אם  רחל אשתו.  על  התפלל  לא  אבינו  יעקב  לא שח״ו 
להתפלל - יעקב אבינו על אחת כמה וכמה! היתה כאן שאלה מהותית: למי 
חסר העיקר. האם רחל היא העיקר, וא״כ לא חסר רק לרחל, אלא ליעקב חסר 
על אותו משקל כי העיקר חסר לו, או שהיא אחת מארבעה, ואז לו יש שלושת 

רבעי וחסר לו רבע, ואילו לה אין כלום, והרי שלה חסר העיקר ולא לו.
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עצם הקטנת הדבר שהפך אותה מעיקר הבית לאחת חלקי ארבע - זה היה 
החטא. ועל זה אמר לו הקב״ה: ״כך עונין את המעוקות?!״ חייך שיתגלה שהיא 
העיקר. איך? ע״י שבניך יעמדו לפני בנה. מה כוונת הדבר? הרי גם הם בנים 

שלו?

אמת, אבל מתגלה שהיא העיקר, וא״כ כאשר לה לא היה בן - גם ליעקב היה 
חסר העיקר, וזאת רואים אנו לאחר מכן כשכל בני יעקב השתחוו ליוסף, וא״כ 

אם יוסף חסר - חסר אף בעיקר של יעקב. 

ַעל  ֵעָׂשו, ַאף  ִיָּקֶחָּנה  ְּכֵדי ֶׁשֹּלא  ְּבֵתָבה  ִּדיָנה  ֶׁשָּנַתן ֶאת  ּוְלִפי 
ִּפי ֶׁשַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה ַוַּדאי ְלטֹוָבה, ַאְך ְלִפי ֶׁשָּמַנע ֶחֶסד ֵמָאִחיו, 
׳ַלָּמס  ָּברּוְך הּוא:  ַהָּקדֹוׁש  ׳ָאַמר לֹו  ג(:  )שם פ,  ַּבִּמְדָרׁש  ָאְמרּו 
ֲהֵרי  ְלָמהּול  ְלַהִּשיָאּה  ִּבַּקְׁשָּת  ֹלא  יד(,  ו,  )איוב  ָחֶסד׳  ֵמֵרֵעהּו 
ֲהֵרי ִהיא  ֶהֵּתר  ֶּדֶרְך  ְלַהִּשיָאּה  ִּבַּקְׁשָּת  ְלָעֵרל, ֹלא  ִנֵּשאת  ִהיא 

ִנֵּשאת ֶּדֶרְך ִאּסּור׳. 

בשעה שנפגש יעקב עם עשו, הוא חשש שמא עשו ירצה את דינה, ומחמת 
כך החביא את דינה בתיבה, ומגדיר לנו הרמח״ל: אף על פי שכוונתו היתה 

ודאי לטובה. 

ולכאורה לא מובן, בשלמא אם רק הכוונה היתה טובה והמעשה לא היה טוב 
- תינח, כמו שנאמר למלך כוזר: ״כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים״, אבל 
כאן לכאורה לא רק הכוונה היתה טובה אלא גם המעשה היה טוב, להצילה מיד 

עשו. איזה חסרון, אם כן, היה במעשיו?

הדברים כאן עמוקים. 

ידועים דברי הגמ׳ )ב״ב קכג ע״א(: ״ועיני לאה רכות, מאי רכות?... שהיתה שומעת 
על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים: שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש 
לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, והיתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת: 
גדול מה מעשיו? איש רע הוא, מלסטם בריות. קטן מה מעשיו? ׳איש תם יושב 

אוהלים׳, והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה״. 

לאה הורידה דמעות, עד שזכתה לעלות בחלקו של יעקב.
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והנה הפסוק אומר: ״הלוא אח עשו ליעקב נאום ה׳ ואוהב את יעקב ואת עשו 
שנאתי״ )מלאכי א, ב(, ומובא בשם רבינו האריז״ל, שבשורש גם עשיו היה קדוש, 
כמו שנאמר: ״למה אשכל גם שניכם ביום אחד״ )בראשית כז, מה(. ובאמת ראשו 
של עשיו נקבר עם יעקב, כי מצד הראש, מצד השורש, עשו היה ״אח ליעקב״, 

אחים גמורים. מצד ההתפשטות של הדברים, עשיו התרחק מן הקדושה. 

כמו שמוגדר בספרים הקדושים, בעולם האצילות - עשיו הוא טוב. כשהוא 
יורד למטה - שם מגיעה נקודת הקלקול.

עתה נתבונן: כשאנשים היו אומרים שגדולה לגדול וקטנה לקטן, ממה נפשך: 
אם היו אלו דברי פיטומא בעלמא, וכי על כל מימרא של איזה שהוא אדם 

ברחוב תבכה לאה אמנו?

ברור אפוא, ש״היו אומרים״ - הכוונה שהיתה כזו הבחנה בפנימיות. אותם 
אנשים ״היו אומרים״ מחמת שהיה לזה שורש בפנימיות.

מפני  זאת,  לשנות  כדי  תפילה  ונצרכה  לעשיו,  שייכת  לאה  באמת  בפנימיות 
יוצא מנקודת  שהיה גם שורש שהבכורה שייכת לעשיו. אילו עשיו לא היה 
הראש שלו, שזו נקודת הבכורה - היה נשאר בקדושה, ומצד כך אכן לאה היתה 

שייכת לעשיו, ושוב לא היתה מתפללת לעבור ליעקב.

אבל מחמת שעשיו פגם, ואיבד את הראשית מכח מכירת הבכורה, הוא ירד 
לבירא עמיקתא, לסיטרא אחרא. משם כבר לאה בכתה על ״הגדולה לגדול״, כי 

במדרגתו זו היא לא רצתה להתחבר איתו.

עתה נבין מהיכן נבע רצונו של עשיו לקחת את דינה בת לאה. היה זה מחמת 
שבעומק, לאה באמת היתה צריכה להיות אשת עשיו, ואז דינה היתה בתו של 

עשיו.

זה שבפועל יעקב מנע ממנו - כך היה צריך לעשות, אבל בהבחנה מסויימת, 
יעקב בעבודתו היה צריך להחזיר את עשיו למקורו.

כאמור, בשורש - עשיו ויעקב הם אחד. ואמנם יעקב פעל במהלך לקחת מעשו 
גנב ממנו את  מכן  ולאחר  הבכורה  לו את  למכור  ביקש ממנו  את הראשית, 
הברכות ]כידוע בכרה וברכה הן אותו שורש, אותן אותיות[, אבל התכלית היא: 
״ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה׳ המלוכה״, להעלות 

את עשיו בחזרה לנקודת השורש, ואז, לעתיד לבא, ״כי אח עשו ליעקב״. 
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זהו עומק בחינת הזהירות שהיתה חסרה שם.

ודאי שבפועל, לאחר שעשיו ירד ממדרגתו, אסור היה ליעקב לתת לו את דינה, 
ולאה בכתה שלא תעלה בזיווגו - אבל היתה צריכה להיות עבודה מצד יעקב 

כביכול, להחזיר את עשיו למקורו.

יכלה  בעצם  אך  הברכה,  ואת  הבכורה  את  מעשיו  ליטול  במהלך  פעל  יעקב 
להיות אצלו עבודה הפוכה בדיוק: להחזיר את עשיו לאותה מדרגה שהיה בה 

בשורשו, וכך יעשה ראוי לבכורה ולברכה.

היה במה לטעות. בשורש באמת הברכה היתה  כי  יצחק אבינו טעה בעשיו 
שייכת לעשיו, והראיה שכך הוא נולד - בכור. ועוד ראיה - שהרי אמרו ללאה 
שהיא שייכת לעשיו. כל הדברים הללו מורים שבעומק באמת לעשיו היתה 

כזו מדרגה.

ואת  הבכורה  את  ממנו  לקח  לכן  עשיו,  את  שהקטין  יעקב  תפיסת  מחמת 
הברכות, ומנע ממנו בפועל את דינה. אבל בעומק, היה צריך להיות כאן מהלך 

מתהפך, והמהלך הזה באמת יגיע לעתיד לבא.

זו ההקטנה שיעקב אבינו כביכול הקטין. 

״למס מרעהו חסד״, והרי לכאורה אם באמת היה נותן לו את דינה, לא היה 
זה מעשה חסד, כי אם מעשה פשיעה כלפי דינה. איזה חסד, אפוא, היה צריך 

יעקב לעשות עם עשיו?

התשובה כנ״ל: אחרי שעשיו נפל, באמת אי אפשר לתת לו את דינה, אבל היה 
לו ליעקב להחזיר את עשיו למדרגתו, ואז היה יכול לקבל את חלקו. 

משל למה הדבר דומה, אדם שרח״ל גונב כל הזמן, אי אפשר לתמוך בו ולתת 
לו דברים, כי ימשיך במהלך גניבותיו. צריך לעקור אותו ממהלך החיים בו הוא 

חי, ואז לתת לו.

התביעה על יעקב לעשות חסד עם עשיו היתה, להעלות אותו למקור האמיתי 
שלו. אחרי שלא העלהו, מעשיו היו נכונים, תוצאה מוכרחת ממדרגת עשיו 

באותו זמן.
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כאן נדגיש שוב: כשמדברים על האבות הקדושים, איננו באים לומר מי הם ומה 
הם, מה חטאם ומה תיקונם. מדברים אנו רק על הדברים כפי שהם נתפסים 
לפי ערכנו, כצורך עבודתנו, כי ודאי אין לנו השגה באבות הקדושים להגדיר 

את חטאיהם.

ִאְּתָך׳  ְזַכְרַּתִני  ִאם  ׳ִּכי  ַהַּמְׁשִקים:  ְלַׂשר  ֶׁשָאַמר  ְלִפי  יֹוֵסף, 
ִנּתֹוְספּו לֹו ְׁשֵּתי ָׁשִנים, ְּכַמֲאָמָרם ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

)שם פג ע״ב(. 

היכן כאן תפיסת ההקטנה של יוסף, שהיתה מוטעית ועליה נענש?

אמרו חז״ל )ב״ר פט, ג(: ״׳אשרי הגבר אשר שם ה׳ מבטחו׳ - זה יוסף״, וידועה 
השאלה, שהרי על זה גופא נענש יוסף, על שפנה אל שר המשקים וביקש ממנו 
״כי אם זכרתני״. הרי שהדברים סתרי אהדדי מיניה וביה, האם ליוסף היתה 

מידת הבטחון בה׳ או לא.

ביאור הענין פשוט, והוא נוגע לאחת השאלות היסודיות ביותר. ישנה מערכת 
של בטחון מול מערכת של השתדלות. אין מאה אחוז בטחון, אבל גם אסור 
 - השתדלות  וכמה  בטחון  כמה  המינון,  ח״ו.  השתדלות  אחוז  מאה  שתהיה 

משתנה מאדם לאדם לפי מדרגתו.

ישנו סיפור ידוע על הבעש״ט הקדוש, שפעם בערב שבת קדש לא היה לו מה 
לאכול. הוא עמד בחלון ואמר: ׳אין לי מה לאכול לשבת׳, ותו לא. בזה - כך 

סבר - יצא ידי חובת ההשתדלות. אם מישהו ישמע וירצה לעזור - שיעזור.

עומק הגדרת הדבר: גם אצל קדושי עליון היתה עבודה של השתדלות. עבודת כל 
אדם ואדם, כולל אותם קדושי עליון, היא להגדיל את מידת הבטחון ולהקטין 
את ההשתדלות. רק להקטין, לא לעקור אותה לגמרי. עקירתה תתאפשר רק 
לעתיד לבא בימות משיח. כל זמן שנמצאים במהלך של אדם הראשון אשר 
נתקלל ״בזעת אפיך תאכל לחם״, ישנה חובת ההשתדלות. זו חובה שאי אפשר 

להיפטר ממנה. מה שכן אפשר לעשות - להמעיט אותה, להקטין אותה.

אם כן, ״אשרי הגבר אשר שם מבטחו בה׳ - זה יוסף״. בודאי היתה לו מדרגת 
בטחון גדולה מאד, ועם כל זה הוא פנה אל שר המשקים וביקש ״כי אם זכרתני 
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עליו  מוטל  שהיה  השתדלות  של  מסויים  מהלך  היה  ליוסף  גם  שכן  אתך״, 
במסגרת ההשתדלות  לעשות? האם  צריך  היה  הוא  כמה השתדלות  לעשות. 
היה צריך לפנות לשר המשקים - כאן היתה הקטנה של הבטחון והגדלה של 

ההשתדלות.

ברור ופשוט, אפוא, היכן נעוצה כאן תפיסת הקטנות שבדבר. הוא הקטין את 
תפיסת הבטחון שבתוכו, והגדיל את תפיסת ההשתדלות. ובלשון אחר: הוא 

הקטין את מדרגת עצמו בעיני עצמו.

תקלה.  שום  בכך  היתה  לא  אתך״,  זכרתני  אם  ״כי  אומר  שהיה  אחר  אדם 
אדרבה, ראוי לו להשתדל. אבל אצל יוסף לפי ערכו, היתה כאן הקטנת הבטחון 

בה׳ והגדלת ההשתדלות.

את  להאיר  זוהר,  מלשון  זהירות,  מלשון  יראה  שביארנו,  כפי  היראה,  שורש 
הדבר, להגדיל אותו. אם יוסף היה מאיר את הבטחון ומגדיל אותו, הוא לא היה 

אומר ״כי אם זכרתני״, וכיון שאמר זאת, נתווספו לו שתי שנים.

מדוע נתווספו לו שתי שנים?

בפשטות זהו עונש על מה שאמר, אבל בהכרח שטמון עומק באותו עונש.

ישנו מהלך של בטחון מול מהלך של השתדלות. מהלך הבטחון אין לו ְמָצִרים. 
זה הרי כל סוד הבטחון, שעל אף שעל פני השטח נראה שהדבר מוגבל, מצומצם, 
לא רואים פתח מהיכן יבוא השפע - הבטחון אומר: הדבר מעיקרא פתוח ואין 
ולכן  חסום,  עצמו  מצד  הדבר  אומרת:  ההשתדלות  זאת  לעומת  חסימה.  בו 

האדם מצידו הוא זה שצריך ליצור פתח.

יסוד זה מושרש בנשמה וגוף. הנשמה רואה מסוף העולם ועד סופו, אין לה 
הגבלות. הגוף מוגבל. הבטחון בא כמובן מהנשמה, וההשתדלות מן הגוף. היא 

באה מתפיסת המיצר, שאדם רואה את הדבר כחסום.

אילו היתה ליוסף תפיסת הבטחון בשלמות, כלומר שהדבר פתוח - הוא היה 
יוצא מבית האסורים, וזאת מחמת שהוא נמצא בתפיסה שאין כאן כבילה, אין 

כאן מאסר.
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אבל כאשר הוא תפס את הדבר בבחינת השתדלות, כלומר הדבר מצד עצמו 
חסום ואני הוא זה שצריך לפתוח - אם הוא חסום, הרי שהוא נשאר בבית 

האסורים.

אלו שתי השנים שנתווספו לו, מפני שהוריד במידת מה את מדרגת נשמתו 
למדרגת גופו, ועי״ז נאסרה הנשמה עם הגוף. בלשון של נפש זה נקרא נשמה 

וגוף במאסר, ובלשון של זמן זה נקרא שתי שנים של מאסר.

יֹוֵסף ַעְצמֹו, ַעל ֶׁשָחַנט ֶאת ָאִביו ְּבִלי ְרׁשּותֹו ֶׁשל ָמקֹום, אֹו 
ּוְלַמר  ֵלּה  ִּכְדִאית  ְלַמר  ְוָׁשַתק,  ָאִבינּו׳  ׳ַעְבְּדָך  ַמע  ֶׁשּׁשָ ְלִפי 

ִּכְדִאית ֵלּה, ֵמת ִלְפֵני ֶאָחיו )שם ו, ד(.

ישנן שתי שיטות על מה נענש יוסף, והראשונה - לפי שחנט את אביו בלי 
רשותו של מקום, לכן הוא נענש שמת לפני אחיו.

קודם נבין מהו החטא. 

בעצם, מה בכך שלא ביקש רשותו של מקום? ראשית, עוד לא ניתנה תורה, 
וגם אם נאמר שקיים את כל התורה - הרי אין איסור מהתורה לחנוט מת. 
אדרבה, קבורת יעקב נעשתה בכבוד גדול, כמבואר בפסוקים, ואיזה פגם היה 

בחניטתו?

והנה, בכללות על כל הצדיקים נאמר: ״צדיקים במיתתן נקראו חיים״ )ברכות יח 
ע״א(, ובפרט נאמר ענין זה להדיא על יעקב אבינו.

הרי חז״ל דרשו )תענית ה ע״ב(: ״אמר רבי יוחנן: יעקב אבינו לא מת״. שואלת 
הגמ׳: ״וכי בכדי ספדו ספדניא וחנטו חנטייא וקברו קברייא?״ ומתרצת: ״אמר 
ליה: מקרא אני דורש, שנאמר: ׳ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה׳ ואל תחת 
ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים׳, מקיש הוא לזרעו, מה 

זרעו בחיים - אף הוא בחיים״. 

עומק הדבר, כמו שהגמ׳ )בבא בתרא נח ע״א( אומרת: ״שופריה דיעקב אבינו מעין 
שופריה דאדם הראשון״, והיינו שופרא דאדם הראשון קודם החטא. 

ומבואר בדברי רבותינו, שיעקב אבינו היה שורש תיקון חטא אדם הראשון. 
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התיקון התחיל באברהם, המשיך ביצחק, והשלמות הוא יעקב אבינו. משום כך 
דמות תם חקוקה בכסא, כי זו צורת האדם השלם קודם החטא.

אם כן, יעקב אבינו הוא השורש לאותה תפיסה של בלי חטא, ומצד כך יש בו 
בחינה מסויימת שלא מת. 

והנה בשעה שבאים לחנוט את גופו של יעקב, זוהי תפיסה בעצם שהוא מת, 
חנטו  בכדי  ״וכי  הגמ׳:  שאלת  גופא  זו  מת.  רק  חונטים  חי,  חונטים  לא  כי 
שכמעט  הרי  בחניטה.  צורך  אין  מת,  לא  שהוא  כמה  עד  כלומר,  חנטייא?״ 

מפורש בגמ׳ מה היה החטא שבחניטה.

בלי רשותו של מקום כלומר, יעקב אבינו בעצם מדרגתו היה למעלה מתפיסת 
המיתה, ולא היה זה לכבודו שיחנטוהו, כי אין צורך לחנוט אותו. 

זוהי הגדרת חטאו של יוסף: הוא הקטין את מדרגת יעקב. כביכול הוא תפס 
את יעקב במדרגה ככל האדם, לא כאדם הראשון לפני החטא, הוא תפס אותו 

כמת שחניטתו היא כבודו.

על כך נענש יוסף למות לפני אחיו. שכן, הוא קירב את עצמו לתפיסת המוות, 
הוא הכניס את המוות בגבול הלא נכון אצל יעקב, ובזה קירב את המוות למקום 
החיים - ממילא גם אצלו התקרב המוות למקום החיים, והוא מת לפני אחיו.

יוסף היא, לפי ששמע את אחיו אומרים  השיטה השניה בביאור חטאו של 
״עבדך אבינו״ כלפי יעקב, והיה בכך בזיון ליעקב אבינו, שהרי אינו עבדו של 

יוסף חלילה, וכיון ששתק ולא מחה - נענש.

נתבונן מה בדיוק היה החטא ומה היה עונשו.

הקטנת מדרגת יעקב כאן ברורה מאד, כביכול הוא עבד של יוסף. אבל היכן 
היה כזה שורש?

יוסף״  יעקב  תולדות  ״אלה  הפסוק:  על  ברש״י[  ]הובאו  חז״ל  דברי  ידועים 
)בראשית לז, ב( - ״תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים, אחת שכל 

עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה 
לו, וכל מה שארע ליעקב ארע ליוסף, זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו מבקש 

להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו וכו׳״.
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מבואר, אפוא, שליעקב ויוסף ישנה נקודת השתוות. 

בעומק יותר, יש מהלך מסויים שיעקב משתעבד לתפיסת יוסף, וכמו שרואים 
בחלום יוסף שאמר לו אביו: ״הבא נבא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה״. 
אבל בגילוי, השבטים השתחוו ליוסף ויעקב לא השתחווה לו, כי יעקב הוא 

האב ויוסף הוא הבן, ובהלכות כיבוד אב ואם יוסף מכבד את אביו יעקב. 

כמו כן היתה הבחנה, שיוסף זן את אביו י״ז שנה במצרים. מקור חיותו של 
יעקב היה מיוסף. יתר על כן כתיב: ״וישתחו ישראל על ראש המטה״, שכיבד 
בזה יעקב את יוסף. יוסף היה בבחינת ״המשביר לכל ארץ מצרים״, ומצד כך 

אף יעקב נמצא תחתיו במידת מה.

״לפי ששמע עבדך אבינו״ - הגדרת הדבר, שיוסף בעצם לקח הבחנה פנימית 
יותר, שאמנם קיימת בדברים מסויימים, ונתן לה ביטוי בדיבור. זה היה חטאו. 

גילוי אותה הבחנה במקום הלא נכון, גרמה להקטנת ערך יעקב.

יעקב  עדיין  יוסף  והיינו, שבשעה שמת  לפני אחיו.  יוסף שמת  נענש  זה  על 
נאמרה  בחיים״  הוא  אף  בחיים  זרעו  ״מה  חז״ל  דרשת  שהרי  בחיים,  נקרא 
על יעקב ולא על יוסף ]אצל יוסף יש מהלך אחר של ״עוד יוסף חי״[. אם כן, 
בשעה שיוסף מת, יעקב נקרא בחיים ויוסף לא נקרא בחיים, יוסף בטל ויעקב 

ממשיך.

הדברים עמוקים, וכדי שלא לסטות מנקודת הנידון, הם הוזכרו רק בכללות.

ָּדִוד, ְלִפי ֶׁשָּקָרא ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה ׳ְזִמירֹות׳, ֶנֱעַנׁש ֶׁשִּנְכַׁשל ִּבְדַבר 
ֻעָּזה ְוִנְתַעְרְּבָבה ִׁשְמָחתֹו )סוטה לה ע״א(.

זה לשון חז״ל שם: ״דרש רבא: מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה 
זמירות, שנאמר: ׳זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי׳. אמר לו הקב״ה: דברי 
תורה שכתוב בהן ׳התעיף עיניך בו ואיננו׳, אתה קורא אותן זמירות? הריני 
מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו״, והיינו מעשה עוזה, 
אשר ניסה לשאת את הארון ומת כי הארון נושא את נושאיו, ונסיונו לשאת 

את הארון היה בזיון לארון.

ראשית, צריך להבין מה החטא של דוד המלך שקרא לתורה ״זמירות״, הרי 
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במקום אחר בגמ׳ )עירובין יח ע״ב( מצינו לכאורה פסוק שהתורה נקראת זמירות: 
״אמר רבי ירמיה בן אלעזר, כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה - שוב אינו 
נחרב, שנאמר: ׳ולא אמר איה אלו-ה עושי נותן זמירות בלילה׳״. וכפי שהקשה 

המהרש״א שם, אם כן מדוע נענש דוד המלך על שקרא לתורה זמירות?

ואמנם המהרש״א שם תירץ, שבלילה התורה נקראת זמירות כי שומעים אותה 
למרחוק. אך עדיין שומה עלינו להבין את עומק המושג ״זמירות״, ועי״ז להבין 

בבירור יותר מה היה הפגם בדברי דוד המלך שקרא לתורה ״זמירות״.

כידוע, ׳זמירות׳ הוא מלשון לזמור עריצים ]כענין ״פסוקי דזמרה״[, אך האם 
זה כל עניינה של התורה?

בתורה הקדושה יש פשט, רמז, דרוש וסוד. חלק מהתורה הוא הרמז, והיפוך 
אותיות רמז הוא זמר. אם כן, ישנה בחינה בתורה שהיא נקראת זמירות, והיא 

מדרגת הרמז, אולם מדרגת הדרוש והסוד הם למעלה מהזמירות. 

אילו דוד המלך היה אומר רק שהתורה נקראת זמירות, ודאי שלא היה בכך 
שום חטא, אבל הוא אמר: ״זמירות היו לי חוקיך״, וכל עניינו של חוק הוא 

דבר נעלם, בבחינה של סוד. החוק שהוא סוד, הוא למעלה מן הזמירות.

זה, אם כן, היה חטאו, שהקטין את ערך התורה. התורה היא גם זמירות, אבל 
חוקי התורה הם למעלה מהזמירות. 

על כך נענש דוד שנכשל בענין עוזה, אשר ניסה לשאת את הארון. 

עומק עניינו של נשיאת הארון, שהדבר מצד עצמו צריך פעולה מבחוץ, הוא 
לא נושא את עצמו. זהו בעצם עניינם של פסוקי דזמרה, ושל תורה הנקראת 

זמירות: יש רע בעולם, ועל האדם לזמור אותו בכוחו.

אבל בעומק, האור כל כך גדול, שהוא מצד עצמו אינו נותן מקום לרע, ונבאר 
את הדברים.

פשוט  היא  דרך אחת  הרע מהעולם:  כיצד מבטלים את  שני שורשים  ישנם 
להילחם ברע ולהחליש אותו עד שיתבטל. ודרך שניה, בבחינת מעט מן האור 
דוחה הרבה מן החושך. כלומר, לגלות את החוק שבתורה, את תורת הסוד. 

מכח כך האדם מאיר אור גדול, וממילא הרע אינו יכול להתקיים.
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זהו הסוד שהארון נושא את נושאיו. 

אם התורה היא רק בבחינה של זמירות, הרי שאמנם ישנו אור, אך עדיין יש 
מפריעים וכביכול נצרכת עזרה מצידנו. אבל אם הארון ״נושא את נושאיו״, 
פירוש הדבר שהאור כל כך גדול, עד שהכל נפעל מאליו ואין צורך בפעולה 

שלנו. 

מחמת שדוד היה לוחם מלחמות ישראל, זו היתה עבודתו, לכן הוא נטה לקרוא 
לתורה ״זמירות״, מלשון מלחמה. אבל זה היה רק חלק מעבודתו של דוד. 

משיח בן דוד, זו הבחנת האור הנמצא בדוד המלך שהוא שורש הגאולה, ומצד 
כך אין צורך בפעולת הנבראים. ״יבואו ימים אשר אין בהם חפץ״, מפני שאין 
רע בעולם. מדוע? כי האור כל כך גדול, עד שהוא לא נותן מקום לרע, ולפיכך 

שם אין הבחנה שהתורה נקראת זמירות, כי אין את מה לזמר.

נמצא אפוא, שבדוד המלך היו שתי הבחנות: א. דוד. ב. משיח. מצד הדוד שבו 
- הוא לוחם מלחמות ישראל. מצד הבחינה הפנימית שבו שהוא משיח - שם 

אין מלחמות ואין רע בעולם, אלא ״וגר זאב עם כבש״.

כשדוד המלך קרא לתורה ״זמירות״, כביכול הוא התחבר לחלק החיצוני שבו, 
לתפיסה שיש פעולה מצידנו, יש רע ויש מלחמה, ובאותה נקודה בא גם עוזה 
נושאיו״,  את  ״נושא  הארון  בעומק,  אבל  לעזור.  לנסות  הארון,  את  לשאת 
״מקום ארון אינו מן המדה״ - כל ההבחנות הללו עניינן, שהארון הינו דבר 

שלמעלה מן התפיסה, ומצד כך אין בו עבודה מצידנו.

הרי ידועים דברי חז״ל )איכה רבה פתיחתא ל(: ״ארבעה מלכים היו, מה שתבע זה 
לא תבע זה, ואלו הן: דוד ואסא ויהושפט וחזקיהו. דוד אמר ׳ארדוף אויבי 
ואשיגם׳, אמר לו הקב״ה אני עושה כן. עמד אסא ואמר: אני אין בי כח להרוג 
להם אלא אני רודף אותם ואתה עושה, אמר לו אני עושה. עמד יהושפט ואמר: 
אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף, אלא אני אומר שירה ואתה עושה, אמר לו 
הקב״ה אני עושה. עמד חזקיהו ואמר: אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא 
לומר שירה, אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה, אמר לו הקב״ה אני עושה״. 

צורת מלחמתו של חזקיהו ]שחשב הקב״ה לעשותו משיח[, אשר ישן על מיטתו 
ולא נלחם - זו ההבחנה של גילוי הלעתיד לבא, הזמן שאין שם פעולה. 
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גילוי זה מתגלה גם כאן בעולם - בארון. ״מקום ארון אינו מן המדה״, ״הארון 
נושא את נושאיו״. כל ההגדרות הללו מלמדות, כי הארון אינו בנוי לפי חוקי 
הטבע המעכבים, שאם חפץ אחד נמצא ומנסים להכניס עוד חפץ, הם נלחמים 

זה בזה. 

״מקום ארון אינו מן המדה״, כלומר אפשר באותו מקום כביכול להכניס עוד 
חפץ. זה הסוד שאין מלחמה, וזה האור של הלעתיד לבא של ״וגר זאב עם 

כבש״, ומצד כך הכל נפעל מאליו.

בזמננו ישנה מלחמה, כי כל פעולה יש בה נקודה של אני שפועל, נקודה של 
שלא לשמה. כאשר נפגשים שני ׳אני׳, שלא לשמה של ראובן עם שלא לשמה 
של שמעון, הם נלחמים זה בזה. כאשר הכל יעשה לשמה - אז תהיה אחדות 

גמורה.

ָרַקד ַּבחּוץ ִלְפֵני ָהָארֹון,  ִמיַכל, ְלִפי ֶׁשהֹוִכיָחה ֶאת ָּדִוד ַּבֶמה ּׁשֶ
ֶנֶעְנָׁשה ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ָוָלד ֶאָּלא ְּבמֹוָתּה )שמואל ב ו, כ(.

ויעל את ארון האלהים מבית  יב-כג(: ״וילך דוד  ו,  ב  )שמואל  כך מסופר בנביא 
עובד... ודוד מכרכר בכל עז לפני ה׳. והיה ארון ה׳ בא עיר דוד ומיכל בת שאול 
נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה׳ ותבז לו בלבה... 
וישב דוד לברך את ביתו ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד 
נגלות אחד  נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות  היום מלך ישראל אשר 

הֵרקים. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה״.

צריך להבין מהו החטא ומהו העונש.

אמרו חז״ל )מכות כב ע״ב(: ״אמר רבא, כמה טפשאי שאר אינשי, דקיימי מקמי 
ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה״, כמה טפשים אותם אנשים הקמים 
לפני ספר תורה ואינם קמים לפני אדם גדול. משמע בגמרא, שהגברא רבה יותר 

חשוב מהס״ת.

לפי חשבון זה, לכאורה מיכל בת שאול צודקת. דוד המלך, שהיה גברא רבה, 
לא היה צריך לרקוד לפני ארון הברית.
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בעצם זוהי שאלה בסיסית: מי באמת יותר גדול, הארון שבו מונחים הלוחות, 
הס״ת - או דוד המלך. מי יותר חשוב ממי?

תשובה לדבר: יש הבחנה שס״ת יותר חשוב, ויש הבחנה שהגברא רבה יותר 
חשוב. דברי רבא הם צד אחד של המטבע, שכן, ודאי ישנה גם הבחנה שס״ת 
עצמו בקדושתו קאי, יש בו קדושה והיא חמורה יותר מקדושת האדם. לדינא 

ודאי יש דברים שקדושת ס״ת חמורה יותר מקדושת תלמיד חכם. 

ובמה הגברא רבה יותר חשוב מס״ת? 

יש בכך כמה הבחנות, ולענייננו: לכאורה שניהם הם גופי תורה. ס״ת הוא ספר 
אלא שהספר  תורה.  אור  וכולו  לתורה  עצמו  את  מבטל  חכם  תלמיד  תורה, 
תורה עצמו, הקלף, הוא בבחינת דבר שאינו מוליד, משא״כ תלמיד חכם הוא 

בבחינה של מוליד. 

בתורה יש בחינה של פריה ורביה, כמו שידועים דברי רבותינו ז״ל שעיקר קיום 
מצות פרו ורבו הוא בחידושי תורה שאדם מחדש. יש לזה כמובן גם התלבשות 
בגוף שצריך לקיים מצות פרו ורבו כפשוטו, אבל מבואר בספרים שאדם שאינו 
יקיים את המצוה בחידושי  יכול,  כגון שאינו  ורבו בפועל,  מקיים מצות פרו 

תורה.

כלומר, מצות פרו ורבו בחיצוניות עניינה הולדה גופנית, ובפנימיות - הולדה 
רוחנית, חידושי תורה.

ספר תורה מצד עצמו אינו יכול לחדש כלום, מי שיכול לחדש בתורה - הוא 
רק גברא רבה. מצד כך יש מעלה לגברא רבה על הספר תורה עצמו.

הגברא רבה הוא בבחינת תורה שבעל פה, והספר תורה הוא בבחינת תורה 
שבכתב. המעלה שבתורה שבעל פה על התורה שבכתב היא, שהתורה שבע״פ 
מגלה את מה שיש בתורה שבכתב, והיא בבחינת ״ארוכה מארץ מידה ורחבה 
מני ים״, כי החידושים פרים ורבים ללא גבול ומידה. מצד כך יש מעלה לגברא 

רבה על פני ספר התורה.

מיכל בת שאול טענה לדוד המלך שהוא מבזה את עצמו, כלומר שהספר תורה 
פחות חשוב ממנו. מחד, באמת הספר תורה פחות חשוב ממנו, מפני שהס״ת 
אינו מוליד וגברא רבה מוליד, ומצד כך הוא יותר חשוב מהס״ת, אולם יש צד 

שני, כמו שנתבאר.
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בזה שמיכל בת שאול אמרה לדוד המלך שהוא יותר חשוב מהס״ת, היתה כאן 
בחינה מסויימת שהיא ביזתה את התורה בזה שאין בה כח הולדה, והתורה 
שמצד  התורה,  את  ביזתה  שבה  ממש  נקודה  באותה  אותה  הענישה  כביכול 
אלא  ולד  לה  היה  נענשה שלא  היא  לכן  להוליד,  יכולה  אינה  כביכול  עצמה 

במותה.

ולד במותה פירושו, שאין מצב ששניהם ביחד, אלא או זה או זה.

שכן כאמור, חידושי תורה עניינם שהם פרים ורבים ואין להם סוף. אבל מיכל, 
נולד  מציאותה,  שנגמרה  ברגע  בלבד.  אחת  מציאות  הוא  לה  שהיה  מה  כל 

מישהו אחר תחתיה, שזו בחינה של דבר שאינו פרה ורבה.

טמונה כאן נקודה עמוקה מאד.

אם כוונתה של מיכל היתה שלא לשם שמים, באמת לא יכל להיות כזה עונש. 
אך כיון שכוונתה היתה לשמים, ממילא האור הפנימי שקיים בתורה התחבר 
בה וגרם לה לכך. לא היה זה ח״ו מנקודה של שלילה, עונש על חטא כפשוטו, 

אלא אור הקדושה שהתחבר והאיר בה - הוא פעל שלא יהא לה ולד.

ְנכֹותֹו,  ֵּבית  ֶאת  ָּבֶבל  ֶמֶלְך  ָׂשֵרי  ֶאל  ֶׁשֶהְרָאה  ְלִפי  ִחְזִקָּיהּו, 
ִנְגַזר ַעל ָּבָניו ִלְהיֹות ָסִריִסים ְּבֵהיַכל ֶמֶלְך ָּבֶבל )מלכים ב כ, יד(. 

ְוַרִּבים ָּכֵאֶּלה ְמאֹד.

המקרה האחרון שהביא כאן רבינו הרמח״ל, הוא המעשה עם חזקיהו, ששרי 
מלך בבל באו לבקרו והוא הראה להם את כל אוצרותיו, והיה בזה בזיון כבודם 

של עם ישראל.

כעונש על כך, נגזר על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל.

לאמיתו של דבר, בגמ׳ שם )סנהדרין צג ע״ב( מבואר שזו מחלוקת אמוראים מה 
הכוונה שהיו סריסים, האם כפשוטו שלא היו להם ילדים, או שבימיהם נסתרסה 
העבודה זרה, כי כולם הכירו בביטולה, כמו שפירש רש״י שם. והרמח״ל נקט 

כצד אחד שהם נעשו סריסים שאינם מולידים.

ננסה להבין מה החטא ומהו עונשו.
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אוצרות המלך, כשהם נגלים בחוץ, אינם אוצרות. כל עניינו של אוצר, שהוא 
במקום גנוז. סוד האוצרות האמיתיים הוא היותם נעלמים. כל פנימיות, כאשר 

היא יוצאת לחוץ - היא מאבדת מערכה.

עצם היות הדבר גנוז, היא חביבותו. כך היא דרך בני האדם, דבר שהוא חביב, 
יקר - לא מגלים אותו כלפי חוץ. ככל שהדבר פחות חשוב, מוציאים אותו 

לחוץ.

בזה שחזקיהו גילה את האוצרות למי שאיננו מעם ישראל, שלוחי מלך בבל - 
הוא בעצם הוציא את הכח הפנימי שקיים בתוך עם ישראל - לחוץ, לאומות 

העולם. על זה נענש שבניו יהיו סריסים בהיכל מלך בבל. 

עומק החטא ועומק העונש: החטא של חזקיהו עניינו, שמציאות עם ישראל 
ממשיכה מחמת שהיא נעלמת. עד כמה שנוציא אותה לחוץ - אין לה המשך, 

אין לה קיום.

דוגמא אחת למקום בו התגלה יסוד זה: לוחות ראשונות נשתברו מפני שניתנו 
ברעש, לוחות שניות נתקיימו מפני שניתנו בצנעה. דבר שיוצא לחוץ - שם 

סופו. דבר שנמצא בפנימיות - יש לו המשך.

רואים זאת בהרבה דברים, כגון: דבר היוצא החוצה עלול להיות עליו עין הרע 
אשר תגדע אותו. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, ברכה מלשון 
ַהְבָרָכה, המשכה. כל דבר שהוא סמוי מן העין, בבחינה של פנימה - יש לו 
המשכיות. דבר שיוצא לחוץ - יציאתו לחוץ היא סופו, לכן עין הרע שולטת 

בו.

ברגע שחזקיהו הוציא את האוצרות לחוץ, הוא בעצם גדע את ההמשכה שבדבר, 
לכן עונשו ברור: נגזר על בניו להיות סריסים שאין להם המשך.

עד כאן בקצרה הדוגמאות שהביא הרמח״ל כראיה ליסוד האמור לעיל, שענין 
הזהירות הוא להגדיל כל דבר ולא להקטינו. לא לתפוס את הדבר בהקטנה, 

אלא לראות את האור אין סוף המאיר בקרבו, ומכח כך הוא גדול מאד.
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ֲהָוה  ַּכד  יֹוָחָנן  ׳ַרִּבי  ָאְמרּו:  ע״א(  ה  )חגיגה  ַחָּיִבין  ַהּכֹל  ּוְבֶפֶרק 
ָמֵטי ְלַהאי ְקָרא ֲהָוה ָּבֵכי, ׳ְוָקַרְבִּתי ֲאֵליֶכם ַלִּמְׁשָּפט ְוָהִייִתי 
ֶקר ּוְבֹעְׁשֵקי  ִפים ּוַבְמָנֲאִפים ּוַבִּנְׁשָּבִעים ַלּׁשָ ֵעד ְמַמֵהר ַּבְמַכּׁשְ
ַקּלֹות  ָעָליו  ֶׁשּׁשֹוְקִלים  ֶעֶבד  ה(,  ג,  )מלאכי  וגו׳  ָׂשִכיר׳  ְׂשַכר 

ַּכֲחמּורֹות, ַּתָּקָנה ֵיׁש לֹו?׳ 

זה הרי כל מה שהאריך עד כאן רבינו הרמח״ל לבאר, שהקטן והגדול שוים, ועל 
זה גופא בכה רבי יוחנן, ששוקלים קלה כבחמורה. דברי חז״ל מפורשים.

אבל ודאי שאין הדברים כפשוטם ממש שהקטן והגדול שוים. 

ּוְבַוַּדאי ֶׁשֵאין ַּכָּוַנת ַהַּמֲאָמר ֶׁשִּיְהֶיה ָהֹעֶנׁש ַעל ְׁשֵּתיֶהן ֶאָחד, 
ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאָּלא ִמיָדה ְּכֶנֶגד ִמיָדה. 

מה, אם כן, כוונת הדבר שהם שוים?

עומק היראה מתבסס על היסוד שאין דבר קטן, אלא הכל גדול. ומה משוה 
אותם? ״המשוה קטון עם גדול״, מכח בורא עולם שאצלו הכל שוה.

מהו כן ענין ההשתוות?

ָאְמָנם ָהִעְנָין הּוא, ֶׁשְּלִעְנַין ִמְׁשַקל ַהַּמֲעִׂשים, ָּכְך עֹולֹות ַּבַּכף 
ַהַּקּלֹות ְּכמֹו ַהֲחמּורֹות.

מה הכוונה, וכי אם יש לאדם מצוות קלות וחמורות, הן מטות את הכף באותה 
מידה? הרי ברור שזה לא כך. מצוה אחת מטה יותר את הכף ומצוה אחרת מטה 

פחות את הכף.

במה אם כן הם שוים?
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ִּכי ֹלא ַיְׁשִּכיחּו ַהֲחמּורֹות ֶאת ַהַּקּלֹות, ְוֹלא ַיְעִלים ַהַּדָּין ֵעינֹו 
ֻּכָּלם  ַעל  ֶאָּלא  ֵמַהֲחמּורֹות,  ַיְעִלים  ֹלא  ַּכֲאֶׁשר  ְּכָלל,  ֵמֶהם 
ַיְׁשִּגיַח ִויַפַּקח ְּבַהְׁשָוָאה ַאַחת ָלדּון ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ּוְלַהֲעִניׁש 

הּוא. ַאַחר ָּכְך ַעל ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ַמה ּׁשֶ

בודאי שיש קטן ויש גדול, אך הצד השוה שביניהם הוא שהדיין אינו מעלים 
עיניו מהקטנים כמו מהגדולים.

משל למה הדבר דומה, אדם שאוחז בידו שטר של מאתיים שקל, ישגיח עליו 
יותר מאשר אם יחזיק בידו מטבע של עשר אגורות. כי העשר אגורות, אפילו 
כי הם  יטרחו להתכופף להרימו. מדוע?  לא  בני האדם  רוב  נפל מהכיס,  אם 

רואים את הדבר כקטן, ועל דבר קטן לא משגיחים. 

אדם שיש לו בבגדו חור כל כך קטן שאף אחד כמעט ואינו יכול לראותו, לא כל 
כך איכפת לו מאותו חור. ככל שרואים יותר את החור, יהיה איכפת לו ממנו.

זה  עין מהחמורות -  זה שהקב״ה לא מעלים  כאן מתבאר סוד עמוק מאד. 
ברור. זה שהוא לא מעלים עין מהקלות - אפשר להבין. אבל זה שהוא לא 
מעלים מהקלות בשוה, בדיוק כמו שהוא לא מעלים מהחמורות - זה לכאורה 

צריך עיון!

כדי להבין זאת, צריך לראות מיהו הדיין שם. מי יכול לדון בבית דין של מעלה? 
לא  יכול  הוא  בקרבו.  מאיר  סוף  אין  שאור  זה  עולם,  בבורא  שדבוק  זה  רק 
להעלים עין מקלות כחמורות. זה שנמצא בתפיסה מוגבלת, לעולם לא יוכל 
להשוות את הקטן והגדול, שהרי הגבול אומר שזה קטן וזה גדול, ובאופן טבעי 
אדם מייחס חשיבות יותר לדברים גדולים מאשר לקטנים. כאשר מאיר האור 

אין סוף - שם אין חילוק בין קטן לגדול.

זה מה שהארכנו לבאר, שסוד הזהירות הוא מלשון זוהר, הארה. ואיזו הארה? 
הארה של אור אין סוף. 

רמת הזהירות תהיה תמיד לפי ערך תפיסת האדם את הדבר. ככל שיאיר יותר 
יותר גדולה, כפי ערך  ההגדלה - כך  את הדבר, כלומר יתפוס אותו בצורה 

תהיה ערך היראה.
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זהו הסוד שהיראה מדבקת את האדם בבוראו. בפשטות היראה היא השער, 
בבחינת ״זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו״, ולשלמות מגיע האדם בסוף. ומהי 

השלמות? הדבקות בו יתברך שמו.

אבל נעוץ סופן בתחילתן. לא רק שזו התכלית, אלא בעומק, כאשר האדם ירא 
מבוראו גם על הדבר הקטן כמו הגדול, וזאת מחמת ששניהם שוים כי אור 
אין סוף מאיר בקרבם - הרי שבזהירות עצמה הוא מגיע להארה של אור האין 

סוף ב״ה.

כך עולות בכף הקלות כמו החמורות. כפי שהארכנו לבאר, אצל בשר ודם 
קיים מושג של חמור וקל. כאשר הוא נפגש בדבר שהוא חמור ודבר שהוא קל 

בבת אחת, באופן טבעי הוא נוטה להתעסק בחמור ולא בקל.

יסוד זה נגלה ומיוסד גם בגדרי ההלכה. אדם הנפגש עם חולה חמור וחולה קל, 
ודאי שעליו להקדים את הטיפול בחולה החמור לפני הקל. 

לעומת זאת מצד האור הפנימי יותר, בכל המעשים כולם מאיר אור האין סוף. 
״כולם בחכמה עשית״, והרי חכמתו של הבורא היא אין סופית, וכשם שחכמה 
זו יצרה את החמור - כך היא יצרה את הקל. וכי יעלה על הדעת שהחכמה 

הנמצאת בקל פחותה מהחכמה הנמצאת בחמור? ודאי שלא. 

על אף שזה חמור וזה קל, ולדינא הם מוגדרים כחמור וקל לענין קדימה ולענין 
דחיית לא תעשה ע״י עשה וכו׳ - כל זה מצד הלבוש שבדבר, אבל מצד השורש 
הפנימי שבו, הכל מגיע מחכמתו יתברך, וחכמתו יתברך אינה קטנה ח״ו בקל 

וגדולה בחמור. זו חכמה שוה בכל, חכמת האין סוף שאין לה גבול.

לכן, אילו באמת היו אלו גזירות של בשר ודם, אולי היה מקום לומר שידונו 
יותר על החמורות ופחות על הקלות, וביתר שאת כאשר החמור והקל באים 

בבת אחת, יתייחסו יותר לחמור ופחות לקל.

יתברך שמו, א״כ כל מצוה  גזרותיו של הבורא  הן  כיון שהגזרות הללו  אבל 
היא בבחינת ״מאן דנפח מדיליה נפח״, ומה שמגיע מדיליה - לא יכול להיות 

קטן.
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בעצמו  נפח  שכביכול  והסוד  אחת,  בהשואה  ויפקח  ישגיח  כולם  על  אלא 
מי  מכח  שוה  הכל  אלא  דבר,  להקטין  אפשר  שאי  והרי  הללו,  בדברים 

שעשאם.

ָּכל  ֶאת  ׳ִּכי  אֹוֵמר:  לֹום  ַהּׁשָ ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ֹלֹמה  ּׁשְ ּׁשֶ ַמה  ְוהּוא 
ַמֲעֶׂשה ָהֱאֹלִהים ָיִביא ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע׳ 
)קהלת יב, יד(. ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּניַח ִמִּלְשֹּׂכר 

ִמִלְׁשֹּפט  ַיִניַח  ֹלא  ֵּכן  ֶׁשהּוא,  ְּכמֹות  ָקָטן  טֹוב  ַמֲעֶׂשה  ָּכל 
ּוְלהֹוִכיַח ָּכל ַמֲעֶׂשה ַרע ָקָטן ְּכמֹות ֶׁשהּוא.

הקב״ה משלם שכר על מעשה קטן, והוא גם מעניש ח״ו אפילו על מעשה 
קטן. 

״רצה הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות״, וכמו שמבואר 
ברבותינו הראשונים, שע״י כל מצוה יכול האדם להגיע לאין סוף ב״ה, בין מכח 

מצוה חמורה ובין מכח מצוה הנקראת קלה.

מצוה לשון צוותא, שמכוחה מתדבקים במַצֶווה, ומצד כך אין חמור ואין קל. 
כל המצוות שוות בכך שניתן להגיע לאין סוף ב״ה מכוחן.

לכן, מחד הקב״ה נותן שכר על כל מצוה, אפילו הקלה ביותר, כי גם אם היא 
קלה בעינינו לקיים, אבל בעומק הרי בכוחה להביא אותו לדבקות באין סוף, 

ובהכרח שאינה קלה.

מאידך, כאשר האדם עושה מעשה רע, רע מלשון רעוע, נפרד, עבירה מלשון 
מעבר לנהר, בחינה של נפרדות - אפילו אם זו עבירה קלה, בכוחה להרחיקו 

מהבורא יתברך. 

מבט  מחמת  נובעת  משפיע,  אינו  קטן  שדבר  אנשים  אצל  הקיימת  התפיסה 
ההקטנה שלהם על הדברים, אבל בעומק, כל דבר בבריאה - או שהוא מקרב 

את האדם לבוראו או שהוא מרחקו ממנו ית׳.

קירבת אלוקים או ח״ו להיפך, היא ודאי דבר גדול והרבה מעבר לכך. היא הכל. 
אי אפשר, אפוא, לומר שיש מעשה שאינו חשוב, כי ממה נפשך: או שמעשה 

זה מקרב את האדם לבוראו, או ח״ו מרחקו ממנו. 
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ּוְלהֹוִציא ִמֵּלב ָהרֹוִצים ְלִהְתַּפּתֹות ְוַלְחׁשֹב ֶׁשֹּלא ַיֲעֶלה ָהָאדֹון 
ָּברּוְך הּוא ְּבִדיָניו ַהְּדָבִרים ַהַּקִּלים ְוֹלא ִיַּקח ֶחְׁשּבֹון ֲעֵליֶהם.

יש מי שרוצה להתפתות ולחשוב כך. מדוע? מהיכן נובעת מחשבה זו בעומק?

כי האדם מסתכל על בורא העולם כפי שהוא מסתכל על עצמו. הוא חושב: אני 
אדם קטן, וח״ו הקב״ה הוא גדול.

אך כמובן לא זו ההגדרה הנכונה. זה שאנחנו מרגישים קטנים זה נכון, אבל 
בורא עולם הוא למעלה מהגדול, הוא האין סוף ב״ה.

אלו הרוצים להתפתות ולחשוב שהקב״ה מחלק בין קל לכבד - עושים זאת 
מחמת שאין להם הסתכלות אלוקית, רק הסתכלות אנושית, ומצד ההסתכלות 

האנושית הטבעית, אדם נוטה לחלק בין גדול לקטן.

גדול?  וכי בשוק באמת מקפידים על דבר קטן כמו  פוק חזי מאי עמא דבר, 
וכי בחינוך בבית מקפידים על דבר קטן כמו גדול? בכל תחום בחיים מענייני 
הגשמיות, יודעים אנו שלא מקפידים על דבר קטן כמו גדול, ולא משנה באיזה 

תחום עוסקים.

אפילו במשקל הזהב שכן מקפידים על דבר קטן, אבל גם שם, על קטן שבקטנים 
לגמרי בערך הזהב לא יקפידו. הקטן משתנה מענין לענין. לא הרי תפוחי אדמה 
כהרי זהב, אבל סוף סוף ישנה איזו שהיא סטיה קלה שעליה לא מקפידים. 
וגדול שוים אצלו  כך, אלא קטן  אינה  הנהגתו  ב״ה,  משא״כ אצל האין סוף 

לחלוטין.

אכן, לא פשוט לקבל הסתכלות כזו. כשאדם רואה את דברי הרמח״ל, נראה לו 
שהוא מבין שהקטן והגדול שוה. אבל באמת כדי להבין זאת לעומק, צריכים 
אנו חיים, תפיסה שכולה אומרת הפוך  לצאת מכל התפיסה האנושית שבה 

בדיוק.

אם ח״ו צריך לכרות לאדם איזה שהוא איבר, והאפשרויות הן או את הרגל 
או את ציפורן האצבע הקטנה שברגל, האם יאמר: קטן כגדול שוה, אין נפקא 

מינה?... חס ושלום, לדינא אסור לעשות כך, מילתא דפשיטא.
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זו ההסתכלות הקיימת בתוכנו, וקבלת הסתכלות שהכל שוה - היא רק מכח 
הזהירות שהיא זוהר עליון, אור עליון כמו שהארכנו לבאר. 

כל זמן שאדם אינו מקבל את אותו זוהר, אור עליון, אין בכוחו להגיע לתפיסת 
הזהירות. תפיסת הזהירות נבנית על גבי השוואת הקטן והגדול, כי דרך האדם 
אינו  הגדולות הוא  גם את המצוות  ואז  שישנן מצוות שהוא ״דש בעקביו״, 

מעריך נכון, כי רואה אותן כגדולות ולא יותר.

לכן שומה עלינו להבין, שקנין הזהירות נעוץ באור האין סוף שבתוך האדם, 
ואותם אלו המתפתים לחשוב שאין דין הקלות כדין החמורות אינם אנשים 
ריקים ופוחזים ח״ו. אלו אנשים המביטים על הבורא ית׳ כפי שהם מביטים 

על עצמם, ממילא הם מקטינים דברים.

ַוְּתָרן הּוא,  ׳ָּכל ָהאֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֶאָּלא ְּכָלָלא הּוא: 
ִיָּוְתרּו ְמעֹוִהי׳ )בבא קמא נ ע״א(. 

השאלה כאן ידועה: וכי באמת הקב״ה אינו מוותר אף פעם? הרי נאמר עליו 
שהוא ארך אפיים ורב חסד, מאריך אף ומרחם! 

תשובה לדבר: הבה ונראה מתי אדם מוותר ומתי לא, ואז נבין איזו ותרנות 
טובה ואיזו ותרנות איננה טובה.

אדם התארח בשבת בבית אחיו. במוצאי שבת הוא בא ואומר למארחו: ׳היה 
מאד נעים, אך לצערי נשברה לי כוס זכוכית בשווי שני שקלים, וברצוני לשלם 
לך את שוויה׳. הוא ודאי צריך לומר לו זאת כי מדינא הוא חייב, אבל סביר 

להניח שאחיו לא יסכים לקבל ממנו את התשלום, ויוותר לו עליו בלב שלם.

מאה  ששוויו  החדיש  רכבו  את  מאחיו  בהשאלה  לקח  אדם  אותו  אם  אבל 
חמישים אלף שקלים, ואירעה תאונה ]והביטוח לא מכסה את הנזק[ - כאן 

כבר לא יוותר האח ויאמר: לא נורא...

על דבר קטן, טבע האדם לוותר. ככל שהדבר הולך וגדל - כאן כבר השאלה 
כמה רמת מידת הוותרנות שישנה בנפש האדם. אצל כל אדם מגיע שלב מסויים 
שבו יאמר: זהו, עד כאן! הוא לא יכול לוותר על כל נכסיו, גופו ונשמתו. כל 

אחד, לפי ערך מידותיו הטובות - כך הוא מוותר.
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נבין אם כן, ששורש הויתור נובע מכח תפיסת הדבר כקטן. אם יתפוס אותו 
כגדול מאד - יאמר: עד כאן, יש גבול. 

ותרנות מסוג כזה - אצל בורא עולם איננה קיימת! בורא עולם מוותר, אבל 
לא כי הדבר קטן. ״כל האומר הקב״ה ותרן״, היינו כמו שאני מוותר - אין לו 
זכות קיום בעולם. אין ותרנות אצל בורא עולם כי המעשה קטן. הוא מוותר 

אפילו שיהיה המעשה עצום ונורא, כי הוא רב חסד.

מי שבא לבורא עולם ומבקש מידת ותרנות לא כי זה קטן, אלא מחמת שוותרנות 
מידה טובה היא - יתכן שהקב״ה יוותר לו. אבל מי שמבקש מהבורא שיוותר 
כמו שאדם מוותר - סימן שאינו מבין את ערך הפעולות, ועל כזה דבר הקב״ה 

אינו מוותר.

זהו עומק דברי הרמח״ל שהביא ראיה ממאמר חז״ל זה, שוותרנות הנובעת 
מהקטנה היא שלילית, והיא איננה קיימת אצל בורא עולם. 

ְוֵכן ָאְמרּו: ׳ִאם אֹוֵמר ְלָך ֵיֶצר ָהָרע ֲחטֹא, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
מֹוֵחל ְלָך - ַאל ִּתְׁשַמע לֹו׳ )חגיגה טז ע״א(.

לכאורה זהו מילתא דפשיטא, וכי מה הצד שתשמע לו? ודאי שאינו צודק!

ביאור הענין נראה כך. כאשר בא היצר הרע לאדם ואומר שהקב״ה ימחל לו 
על חטאו, מדוע באמת הוא סבור שהקב״ה ימחל? כי הוא טוען: הרי עשית 
מעשים כל כך גדולים ועצומים, למדת הרבה תורה, אתה כל כך נפלא, ממילא 

אם נפלת פעם אחת בכזה חטא - הקב״ה ימחל לך ולא יעניש אותך.

על זה אומרים חז״ל: ״אל תשמע לו״! לא שיש צד לשמוע לו ולעשות כדבריו, 
שאיננה  תפיסה  מונחת  בדבריו  כי  בעלמא,  שמיעה  אף  תשמע״,  ״אל  אלא 

נכונה.

לא שברור לגמרי שהקב״ה בסוף לא ימחל. האפשרות שהקב״ה ימחל קיימת. 
יהיה לו יותר קשה, כי לא יפתחו לו פתח ויעזרו לו מן השמים, כמו שאמרו 
לעשות  בידו  מספיקין  אין   - ואשוב  אחטא  ואשוב  אחטא  ״האומר  חז״ל: 
תשובה״ )יומא פה ע״ב(, אבל הוא יוכל לעשות תשובה, ואם יעשה - יקבלו אותה. 
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אם כן, היצר הרע לכאורה צודק בטענתו שהקב״ה בסוף ימחל, אך התפיסה 
יוצרת  הטמונה בדברי היצר - לה אל תשמע, כי עצם שמיעת הדברים כבר 

אצלך עיוות.

אם ח״ו היצר הרע היה בא לאדם ואומר לו, להבדיל: תכפור שתי דקות בבורא 
עולם והוא יסלח לך - הרי האדם היה אומר: עד כאן, יש גבול. לכפור בעצם 
המציאות, לעקור את עצם היהודי שבי - חס ושלום! מדוע אם כן ִיָמֵצא אדם 
שיש לו צד לשמוע לאותו יצר הרע? כי הוא לא רואה שדבריו כל כך נוראים, 
ובפרט שמדובר על כתם זמני בלבד שאח״כ ימחק, כי הרי יעשה תשובה, וכן 
על זה הדרך יקטין לו היצר את המעשה עוד ועוד, ואז יהיה צד לשמוע לו 

כביכול.

זוהי, אפוא, ראיה ברורה נוספת לנקודה אותה העמיד הרמח״ל בראשית דבריו 
שהקב״ה דן על הכל, כי בפנימיות בכל דבר מאיר האור אין סוף.

ַמה  ְוהּוא  ה׳,  ֱאֶמת  ֵא-ל  ִהֵּנה  ִּכי  ּוְמֹבָרר,  ָּפׁשּוט  ָדָבר  ְוֶזה 
לֹום: ׳ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו, ִּכי ָכל  ָאַמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ ּׁשֶ
ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט, ֵא-ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא׳ )דברים 
ָּכְך  ִהֵּנה  ְּבִמְׁשָּפט,  ֵּכיָון ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֶצה  ִּכי  לב, ד(, 

ְּכמֹו  ַהחֹוָבה  ִמן  ָהַעִין  ֶאת  ַהַּמְעִלים  ַהִּמְׁשָּפט  ַעל  הּוא עֹוֵבר 
ְלָכל  ֶׁשִּיֵּתן  ָצִריְך  רֹוֶצה,  הּוא  ִמְׁשָּפט  ִאם  ֵּכן  ַעל  ַהְּזכּות,  ִמן 
ְלטֹוב  ֵּבין  ַהִּדְקּדּוק  ְּבַתְכִלית  ַמֲעָלָליו  ְוִכְפִרי  ִּכְדָרָכיו  ִאיׁש 
ְוָיָׁשר הּוא׳,  ַצִּדיק  ָעֶול  ְוֵאין  ׳ֵא-ל ֱאמּוָנה  ְוַהְינּו  ֵּבין ְלמּוָטב, 
ִהיא  ָּכְך  ִּכי  ְוָלְרָׁשִעים׳,  ׳ַלַּצִּדיִקים  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֶׁשֵּפְרׁשּו 
ְוֵאין  ַמֲעִניׁש  הּוא  ֵחְטא  ָּכל  ְוַעל  ָדן  הּוא  ַהּכֹל  ְוַעל  ַהִּמָּדה, 

ְלִהָּמֵלט.

לעיל  כמו שהובא  עולמו במשפט,  מנהיג את  והוא  הוא א-ל אמת,  הקב״ה 
מהפסוק: ״כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם 

רע״ )שלהי קהלת(, וכיון שכך, הוא אינו מחסיר מאומה מדינו.
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של  עומקם  ולהבין  להעמיק  וננסה  הכל,  על  מדקדק  שהקב״ה  המדה,  זו 
דברים.

וכיון שראה שלא  ״בתחילה עלה במחשבה במידת הדין לברוא את העולם, 
)מדרש אגדה  יכול לעמוד במידת הדין לבדה, שיתף עמה מידת הרחמים״  היה 

בראשית פרק א(.

לבריאה יש חוק יסוד הנקרא מידת הדין. דבר שלא נכלל באותו חוק יסוד - 
אין לו מקום בעולם, אין לו קיום. משל למים, שאם לא יהיו מונחים בתוך 

כוס - ילכו לאיבוד.

מידת  את  מכן  לאחר  שיתף  הקב״ה  אמנם  בנויה.  הבריאה  איך  להבין  צריך 
הרחמים בבריאה, אבל בתחילה הוא ברא את העולם במידת הדין, וא״כ דבר 

שאינו עובר את היסוד הנקרא דין - אין לו מקום בבריאה. זהו יסוד מוסד. 

מידת הדין עניינה, כידוע, צמצום, גבול. הדין מעמיד את הדבר ואומר: עד כאן 
כן, מכאן ואילך לא. מידת החסד אומרת: ״היה העולם מתפשט״, ללא גבול, 
עד שבאה מידת הדין ו״אמר לעולמו די״. זוהי מידת הדין - כח הגבול, כח 

הצמצום, כח העמדת הדבר: עד כאן ותו לא.

טמונה כאן נקודה עמוקה.

הקב״ה שוקל במידת הדין בין דבר גדול ובין דבר קטן. מצד הסברא הפשוטה, 
הרי עד כמה שעוסקים בתוך הגבול, מצד טבע הגבול, לדבר גדול מתייחסים 

ולדבר קטן פחות מתייחסים.

אם כן בעומק, אדרבה, לכאורה מידת הדין היתה צריכה לבא ולומר: על דבר 
גדול יענישו, על דבר קטן יעלימו עין.

אמנם, תכלית מידת הדין שבה נברא העולם, היא לגלות את בוראה. לבורא 
העולם אין גבול, הוא אין סוף. ולכאורה, הרי העולם הנברא במידת הדין יש לו 

גבול, ואילו הקב״ה הוא אין סוף. איך, אם כן, יתגלה האין סוף במידת הדין?
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זהו בדיוק הסוד שבמידת הדין עצמה נגלה האין סוף, שכן, מידת הדין חוקקת 
בו  מאיר  קטן,  לא  הוא  בעומק  כי  מדוע?  לדון.  צריך  קטן  דבר  על  שאפילו 
בתוך  סוף  האין  את  לגלות  הכלי  גופא  היא  הדין  הרי שמידת  סוף.  אין  אור 

הבריאה.

לפי התפיסה החיצונית, השטחית, לכאורה מידת הדין היא ההיפך בדיוק מהאין 
סוף. האין סוף אומר שאין לדבר גבול, לעומת זאת הדין אומר: לא לתת, יש 

גבול. איך מידת הדין תגלה אצל האדם את בוראה?

כאשר מתייחסים גם לדבר הקטן ולא מעלימים ממנו עין, מתגלה שמאיר בו 
אור האין סוף.

זו התפיסה העמוקה של ״הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין 
בה המאור שבה היה מחזירן למוטב״ )איכה רבה, פתיחתות(. ״תורתי שמרו״ כלומר, 
יסוד מידת הדין הוא מידת השמירה, וזה גופא מביא את האדם לדבקות באין 

סוף.

אם כן, תכלית מידת הדין היא שעל ידה יבואו להכרה בו ית׳. הקב״ה ברא את 
העולם כדי שיראו מלפניו, שתהיה מידת הדין, מידת היראה. ומהי התכלית 
של אותה יראה? כדי שיכירוהו, כמו שאומרים חז״ל, שמכח אותה מידת הדין 
יגיעו לידי הכרה בו. נמצא אפוא, שמידת הדין גופא היא כלי לגלות את האין 

סוף בתוך הבריאה כולה.

לכן זוהי צורת מידת הדין, לא להעלים עין אפילו מהדבר הכי קטן. וכשעושים 
כך זו ראיה, אות וגילוי שהוא לא קטן, וא״כ נגלה אור האין סוף בתוך מידת 

הדין גופא.

״הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט״. האם התכלית היא המשפט? בודאי 
שלא. המשפט הוא כלי כדי לגלות את השופט, את הבורא עולם. 

ישנה אימרה עמוקה: כדאי לאדם להישפט על כל מה שעשה במשך ימי חייו, 
זו  כי  עמוקים,  הדברים  יתברך.  לפניו  נידון  רגע שהוא  לאותו  לזכות  העיקר 

תכלית המשפט.

אדם  לשופט.  ולא  למשפט  מתייחס  הנכון,  במצב  נמצא  שאינו  שאדם  אלא 
הזוכה להגיע לבית דין של מעלה ומבקש את בורא עולם מחמת ששם מדרגת 

נפשו, כלומר הוא דבק בשופט ולא במשפט - הוא יצא זכאי בדינו.
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נתבאר, אם כן, עד השתא שעומק מידת הזהירות הוא להאיר, להזהיר ]מלשון 
זוהר[ את האור אין סוף בתוך כל מעשה.

ֵּכיָון  ָלָּמה ִהיא עֹוֶמֶדת,  ָהַרֲחִמים  ֵּכן ִמיַדת  ְוִאם ֹּתאַמר, ִאם 
ֶׁשַעל ָּכל ָּפִנים ָצִריְך ְלַדְקֵּדק ַּבִּדין ַעל ָּכל ָּדָבר? 

אם מגדירים שהאין סוף נגלה דרך מידת הדין ומגלה שכל דבר הוא בעצם לא 
קטן אלא מאיר בו האור אין סוף, לשם מה צריך את שאר המדות?

ממה נפשך: אם לא נעמיד את הדבר מעיקרא במידת הדין אלא במידת הרחמים, 
לכאורה לא נגלה בו את אור האין סוף ב״ה. אם נעמיד בו את מידת הדין, היכן 
ה״שיתף עמו מידת הרחמים״? הרי לכאורה בשעה ששיתף את מידת הרחמים, 

כבר אין כאן מידת דין מזוקקת. 

מהו, אם כן, גדר שיתוף מידת הרחמים?

ַהְּתׁשּוָבה, ַוַּדאי ִמיַדת ָהַרֲחִמים ִהיא ִקּיּומֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶׁשֹּלא 
ָהָיה עֹוֵמד זּוָלָתּה ְּכָלל ּוְכָלל, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאין ִמיַדת ַהִּדין 
ֶׁשַהחֹוֵטא  ָראּוי  ָהָיה  ַמָּמׁש  ַהִּדין  ְלִפי ׁשּוַרת  ִּכי   - ְוֶזה  לֹוָקה, 
ֶׁשָהֹעֶנׁש  ְוַגם  ְּכָלל,  ַהְמָּתָנה  ְּבִלי  ְלֶחְטאֹו,  ֵּתֶכף  ִמָּיד  ֵיָעֵנׁש 
ַעְצמֹו ִיְהֶיה ַּבֲחרֹון ַאף ָּכָראּוי ְלִמי ֶׁשַּמְמֶרה ִּפי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך 

ְׁשמֹו, ְוֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ִּתּקּון ַלֵחְטא ְּכָלל.

ראשית, נחדד את שלושת הדברים שנתבארו כאן בדברי הרמח״ל, מה היה 
קורה אילו העולם היה מתקיים על מידת הדין בלבד: 

א. שהחוטא יענש מיד כשחטא, בלי המתנה כלל. אין ״מאריך אף וגבי דיליה״, 
אלא מיד גובה.

ב. שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה את פי הבורא יתברך 
כמשל  ונורא.  עצום  החטא,  כגודל  בדיוק  להיות  צריך  העונש  גודל  כי  שמו, 

לאדם שלווה מאה שקלים, לא מספיק שיחזיר שמונים, אלא מאה.

ג. שלא יהיה תיקון לחטא כלל.

עתה נבאר מהו עומק מידת הדין.
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מידת הדין היא אותה מידה המענישה את בני האדם. 

של  משמותיו  אחד  ״גיהנם״.  נקרא  העליון  בעולם  העונש  מקום  בכללות, 
הגיהנם הוא ׳דּוָמה׳ מלשון דמיון. שורש המצוות הוא בתורה הק׳, עליה נאמר: 
״וחיי עולם נטע בתוכנו״, הן מציאות ההויה, אמיתת ההויה. ואילו העבירות 

הן מעולם הדמיון, ונבאר.

ישנה מציאות אחת ויחידה: ״איסתכל באורייתא וברא עלמא״! דבר שלא קיים 
בתורה, פשוט אינו קיים.

אדם שחטא והוציא את עצמו מחוקות התורה, אין לו מציאות, הוא לא קיים. 
הוא שייך לגיהנם שהוא בבחינת דמיון, לא מציאות קיימת.

)ילקו״ש  ״שאלו לנבואה: חוטא מהו ענשו? א״ל הנפש החוטאת היא תמות״ 
יחזקאל רמז שנח(. מדוע? זו לא הגדרה של עונש, אלא שהחוטא פשוט לא קיים.

הוא משום  כלל,  לחטא  תיקון  היה  לא  הדין  מידת  כאן שמצד  מה שמבואר 
שכבר אין אפשרות לתקן! כשנשבר השולחן אפשר לתקנו, אבל אם השולחן 
כי  אין את מה לתקן,  ביותר בעולם,  הנגר הטוב  יביאו את  גם אם   - נשרף 

השולחן אינו קיים.

ישנה אימרה של הרבי מקוצק זיע״א, שאם לא היה כתוב בתורה דין כפל בגנב, 
הוא לא היה מאמין שאפשר לגנוב, שהרי נאמר בתורה ״לא תגנוב״. אבל כיון 
שאמרה תורה שהגונב חייב כפל, ואם טבח ומכר - ארבעה וחמשה, יש מכאן 

ראיה שאפשר לעבור על איסור תורה ולגנוב...

מה עומקה של אותה אימרה?

אם כתוב בתורה ״לא תגנוב״, בשעה שאדם גנב הוא כבר לא קיים, אין מי 
שישלם כפל. אבל כשמבואר בתורה דין תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה, 
הרי שבתורה עצמה כבר מפורש מה דינו של מי שסטה מגדריה, יש לו דינים.

אם כן, מחד התורה נקראת ״חוקות שמים וארץ״, יש גבול לאותה תורה, ומי 
שיצא ממנה יצא מהמציאות ושייך לדמיון, ומאידך יש תיקון לאותו אדם.

איך מסתדרים שני הדברים זה עם זה?

תשובה לדבר: יש את הכלי שבתורה הקדושה, ויש את האור אין סוף שבה. 
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מצד הכלי, יש לתורה גבול. שישים ריבוא אותיות לתורה, ואם חיסר אות אחת 
או ייתר אות אחת - ספר התורה נפסל. אבל מצד האור שבה אין לה גבול, כי 

מכח האור, את אותן אותיות ניתן לצרף בצירופים אין סופיים. 

כאשר האדם חוטא, מצד האור יש לו עדיין להיכן להתחבר, כי האור נותן לו 
קיום, אבל כלים אין לו. משל לאדם שאין לו מקום. היכן הוא יהיה? בגיהנם. 
זהו המקום לאותם אלו שיש להם אור פנימי הנותן להם קיום, אך אין להם 

מקום של כלי לקיים את אותו אור.

לפי זה נבין, שכאשר האדם חוטא, מצד האור השורשי העמוק הוא לא יצא 
מהמציאות ולכן גם יש לו תיקון, אבל מצד הכלים, הוא נעשה מופקע ממציאות 

הכלים הנותנים לדבר קיום.

איך יזכה כעת לתיקון? מנין יהיו לו כלים חדשים?

לכן עמד הקב״ה ושיתף את מידת הרחמים, כדי לתת אפשרות לאדם ליצור 
לעצמו כלים חדשים. הכלים הללו נבנים ממקום חדש.

אבל כלים שנבנים ממקום חדש, אינם יכולים להיות כלים לגמרי חדשים. זהו 
״שיתף עמה מידת הרחמים״.

משל למה הדבר דומה, כאשר נשרף שולחן אי אפשר לבנותו מחדש. אבל אם 
ניתן לסדרן בצורה שונה, להוסיף  ופיסות העץ קיימות,  רק נשבר לחתיכות 
מעט עליהן וכך ליצור כלי חדש, אך לא מתחילים לברוא את השולחן מחדש.

״עמד ושיתף עמו מידת הרחמים״, אבל צריך שיהיה כלי הנקרא מידת הדין. 
על גבי כלי זה יכול האדם למשוך עוד כלים. חידוש גמור של כלים היה פעם 
עם  שיתוף  ע״י  נעשה  החידוש  ואילך  מכאן  העולם.  בבריאת   - בלבד  אחת 

מידת הדין.

אחרי שיש קומה אחת, ניתן לבנות עליה קומה שניה, אבל אין זה בנין חדש. 
מידת הרחמים בנויה על גבי הכלים של מידת הדין. היא מרחיבה אותם, בונה 

אותם יותר, אבל מוכרח שיהיו כלים הנקראים מידת הדין.

לולא מידת הרחמים, לכלים של מידת הדין אין אפשרות חיבור ותיקון, והרי 
הם חשובים כאינם, ככלי חרס שנשבר, שעל אף שישארו ממנו חלקי חרסים, 
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הרי הם חשובים כאינם כי אינם ברי חיבור. אולם מידת הרחמים חידשה כח 
חיבור, ועל ידי זה ניתן לצרף את חלקי הכלים של מידת הדין.

זו ההבחנה של אדם החייב ח״ו מיתת בית דין וכדומה. הוא איבד את הכלים 
לגמרי, ולכן התחייב מיתה. לפיכך לא יעזור לו שיעשה תשובה. לדוגמא: אדם 
חילל שבת והתחייב מיתה, גם אם כעת יעשה תשובה שלימה על כל פרטיה, 

בית דין לא יבטלו את עונשו. מדוע? כי אין לו כלי.

לעומת זאת אדם שרח״ל חייב מלקות, לו יש כלי מסויים. על גביו הוא חייב 
לבנות עוד, אבל יש לו בסיס הנקרא כלי של קיום.

הרי שחטא אין עניינו כשריפת הכלי ממש, אלא כשבירתו באופן שאי אפשר 
לחברו, ומידת הרחמים מחדשת כח חיבור לכלי.

משל למה הדבר דומה, לאדם יש מחצית מהסכום הנדרש לקניית הדירה. מגיע 
אדם נוסף עם המחצית השניה ונעשה שותף עמו. אבל אם לראשון אין את 

המחצית - השני לא ֵיעשה שותף שלו.

מידת הרחמים נבנית כ״עמד ושיתף״ עם מידת הדין. אם יש לאדם חלקי כלים, 
מידת הרחמים יכולה לבא לשתף ולחבר את הדבר.

לפי כל האמור, ננסה להבהיר את ג׳ החלקים שנתבארו כאן בדברי הרמח״ל; 
מה מידת הדין קובעת, ומה מוסיפה עליה מידת הרחמים.

לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף  ראשונה:  נקודה 
לחטאו, בלי המתנה כלל. כי באמת מדוע להמתין? אדם עבר עבירה - עליו 
להיענש, ללא שום עיכוב! משל לאדם שהכניס יד לאש, האם ניתן לומר שרק 

בעוד שבועיים תישרף היד?!... מדוע שתהיה המתנה?!

כל דבר בבריאה באופן טבעי משפיע מיד. אדם שופך מים - לא לוקח להם 
שנה עד שהם מגיעים לאדמה. הם מגיעים מיד. זהו טבע הבריאה, כך הקב״ה 

יצר.

זו  אם כן, באופן טבעי מידת הדין היתה צריכה להעניש את האדם מיד, כי 
המציאות, דברים נפעלים מיד.
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באה מידת הרחמים ואומרת: ממתינים לאדם. הגדרת ההמתנה ומהותה תבואר 
בבירור יותר על פי המשל הבא: 

כשמכניסים חפץ לאש, הוא נשרף מיד. אך ישנו אופן שבו הוא לא ישרף מיד: 
את  שמרחיבים  ככל  שישרף.  עד  זמן  יקח  שכבות,  בעשרה  אותו  עטפו  אם 

הכלים - יקח יותר זמן עד שהדבר ישרף.

אבל  מהר,  ישרף  חדרים  שני  עם  קטן  בית  בבית.  פרצה שריפה  נוסף:  משל 
ארמון מלכים שבו חדרים מרובים - יקח זמן רב עד שהאש תכלה את כולו. 

ככל שהכלי גדול יותר, כילוי הדבר ימשך זמן רב יותר.

זוהי, אם כן, הגדרתה האמיתית של מידת הרחמים: אמת שהאש טבעה לשרוף, 
אבל אם הרחבנו את הכלים, אפילו אם חלק מהם התבטל - עדיין יש קיום 
את  מעכבת  היא  וממילא  הדבר,  את  ומרחיבה  באה  הרחמים  מידת  לדבר. 

הכילוי.

אם הרחבנו את הדבר, על אף שהאש נגעה בקצה המחנה, אך עדיין יש אפשרות 
שהדבר יתקיים. בזמן הזה גם ניתן לכבות את השריפה. אולם אם לא תכבה 
השריפה - מידת הרחמים לא תעזור. האש תמשיך לדלוק, ותשרוף בסוף את 

כל הארמון. 

נקודה שניה שנתבארה: שהעונש עצמו יהיה בחרון אף כראוי למי שממרה 
פי הבורא יתברך שמו.

מצד מידת הדין, כפי שנתבאר, היא מדקדקת על דבר קטן וגדול. לא מחמת 
הִמְצָוה אלא מחמת הְמַצֶוה, וא״כ מידת הדין מצד עצמה היתה צריכה להעניש 

את החוטא כראוי למי שממרה את הבורא יתברך שמו.

מה עושה מידת הרחמים? מתייחסת לכלים שבדבר, וכתוצאה מכך ממעטת 
את העונש.

הנקודה השלישית: שלא יהיה תקון לחטא כלל, וכאן טמון עומק. 

הן נתבאר כי בתורה יש אור ויש כלי. מצד הכלי שבתורה לחוטא אין כלום, 
״הנפש החוטאת היא תמות״. מצד האור, התורה נותנת מקום לכולם.
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בשעה שאדם חוטא, הוא נזקק לכלים. ראשית, כמו שאמרנו, מרחיבים את 
הכלי. שנית, מידת הרחמים באה ואומרת: תתייחס גם לכלי! אל תסתכל רק 

על מדרגת הְמַצֶוה, אלא גם על מדרגת ומצב המצּוֶוה.

זהו בעצם כל עניינם של הרחמים: תרחם על פלוני, תראה את מצבו כמה הוא 
אומלל. כל הרחמים נבנים על אותה נקודה שמצד הכלי הוא אומלל, מסכן, 

ויש לרחם עליו.

כלומר, מידת הדין עניינה שהקב״ה מעניש על גדול כקטן. יש כאן התייחסות 
למי שברא, שהוא משווה קטן לגדול. לעומת זאת מידת הרחמים אומרת: נכון 

שמצד הְמַצֶוה יש להשוות קטן כגדול, אבל תרחם על הכלי! 

עומק מידת הרחמים הוא, לא רק להסתכל על הכלי שהוא מסכן, אלא להסתכל 
על תפיסת הכלי, איך הכלי תופס את הדבר. יש חילוק בין קטן לגדול, ממילא 

יש לרחם עליו.

מידת הדין אומרת: קטן כגדול. מידת הרחמים אומרת: קטן אינו כגדול. בדיוק 
הפוך. היא מרחמת מחמת המבט שנכון שמצד הְמַצֶוה הקטן והגדול שוים, אבל 

מצד הְמצּוֶוה, האדם החוטא - הוא תופס את הדברים אחרת. 

״האדם יראה לעינים וה׳ יראה ללבב״ )שמואל א טז, ז(. מידת הרחמים טוענת: 
רבש״ע, האדם רואה רק לעיניים, ואם העין רואה דבר מקרוב הוא נראה לה 
גדול, ואם היא רואה אותו מרחוק הוא נראה לה קטן. אנא, רחם על אותו אחד 

שהסתכלותו אחרת.

כלומר, כביכול הקב״ה לוקח מבט של אדם - ומשם מגיעה מידת הרחמים.

אם נעמיד רק את מידת הרחמים - אין תכלית לבריאה, כי הרחמים לא ישוו 
קטן וגדול ולא יתגלה אור האין סוף. מאידך, אם נעמיד רק את מידת הדין, היא 
תעמיד גילוי של קטן כגדול ואור האין סוף יתגלה, אבל הנברא סוף סוף הרי 

אינו מסתכל על כל דבר קטן כגדול, ממילא לא יהיה לו קיום.

הקב״ה ברא את העולם במידת הדין, ומצד מידת הדין קטן וגדול שוים ואין 
ואומרת:  הרחמים  מידת  באה  נגמר!  כלים,  אין  חטא,  האדם  לחטא.  תיקון 
זמנית, עד שהכלי יגיע לתפיסה שקטן כגדול שוה, תן לו זמן. אבל התכלית 
איננה מידת הרחמים אלא מידת הדין, שהיא תביא את האדם אל הגילוי שקטן 

כגדול שוים.
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ִּכי ִהֵּנה ֶּבֱאֶמת, ֵאיְך ְיַתֵּקן ָהָאָדם ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ְוַהֵחְטא 
ְּכָבר ַנֲעָׂשה?! 

ישנן, אמנם, מצוות מסוימות שאדם לכאורה יכול לתקן, כגון ״לא תגזול״, 
שהוא לאו הניתק לעשה - ״והשיב את הגזילה אשר גזל״, שבהשבת החפץ 

הנגזל הוא מתקן את עוון הגזל.

גזל  שלדוגמא  אדם  שכן,  גמור,  תיקון  זה  אין  שם  גם  דבר,  של  לאמיתו  אך 
מחבירו אלף שקלים ומחזיר לו אותם אחרי ארבעים שנה, ברור שכח הקניה 

של אותם אלף שקלים כיום אינו כפי שהיה לפני ארבעים שנה.

קל וחומר במקרים הקיצוניים:

ֲהֵרי ֶׁשָרַצח ָהָאָדם ֶאת ֲחֵברֹו, ֲהֵרי ֶׁשָּנַאף, ֵאיְך יּוַכל 
ְלַתֵּקן ַהָּדָבר ַהֶּזה? 

אדם רצח את חבירו, בלי עדים ובלי התראה, כך שלא הומת בבית דין. כעת 
הוא עושה תשובה, האם באמת יקום הנרצח לתחיה?! 

כולנו מאמינים שתהיה תחיית המתים במהרה בימינו, אך גם אז - הנרצח לא 
יקום מחמת תשובת הרוצח. בין אם הרוצח יעשה תשובה ובין אם לא, אם 
הנרצח זכאי לקום בתחיית המתים הוא יקום, ולא תשובת הרוצח גרמה לכך. 

מה, אם כן, הוא תיקן?

אפשר לומר שהוא תיקן את החטא בשורשו, תיקן את כח הרע שבקרבו, אבל 
את אותו חלק שפלוני מת - זאת הוא ודאי לא תיקן!

היא אסורה  וכעת  ברצון עם אשת איש  זאת  וח״ו עשה  וכן במקרה שנאף, 
לבעלה, איך יוכל לתקן זאת?!

ֲהיּוַכל ְלָהִסיר ַהַּמֲעֶׂשה ֶהָעׂשּוי ִמן ַהְּמִציאּות? 

בפשטות להסיר המעשה העשוי מן המציאות - הכוונה בפועל, כגון אדם 
שרצח, שאי אפשר להשיב את הנרצח לתחיה. 
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לפי זה לכאורה, אדם שעשה חטא ומציאותו של מעשה החטא כבר איננה, 
זה לא  אינו בעולם -  כגון שאכל מאכלות האסורות, שמעשה האכילה כבר 
כלול בדברי הרמח״ל ״היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות״, כי המעשה 
העשוי כבר אינו נמצא במציאות באופן דממילא, שהרי הוא כבר אכל, המעשה 

נגמר.

אבל בעומק, כל מעשה שאדם עושה - פועל פעולה בעולם שתולדתה יצירת 
כח רוחני. זה שאדם לא רואה זאת בעין הגשמית, אין זה אומר שהדבר לא 
קיים. כל מעשה שאדם עושה זו מציאות, ואת המציאות הזו של הכח הרוחני 

עליו לעקור ע״י התשובה.

והנה לפי זה יכולים אנו להבין לכאורה, שכח רוחני זה שהוא תולדת החטא, 
השתנה ע״י תשובתו. התשובה תשלול את כח הטומאה שהוא תולדת המעשה. 

אבל עדיין שומה עלינו להבין כיצד יוצרים כח חיובי ע״י תשובה? 

נבהיר יותר את השאלה. 

אדם רח״ל חטא והוליד ממזרים ועשה תשובה, הרי רח״ל הממזרים קיימים 
וא״כ תשובתו איננה שלימה. אכן, מבואר בדברי רבותינו, שהמוליד  בעולם, 
ממזרים, בשעה שהוא עושה תשובה שלימה הם מתים, וא״כ ע״י תשובתו הוא 

שולל ועוקר את הרע מן העולם. 

אבל במקרה הפוך של עשיית מעשה שלילה, כגון ראובן שרצח את שמעון, 
כעת שמעון איננו. אם יעשה ראובן תשובה, מה כבר יוכל להיות, שראובן יקום 
לתחיה? גם אם יחזירהו בגלגול, הרי היה זמן שלא היה בעולם, וא״כ לכאורה 
אין באפשרות הרוצח להשלים את החסר בשלמות ע״ התשובה. הוא יכול אולי 

להשלים חלק באופנים מסויימים, אך לא תשובה שלימה.

אם כן, השאלה במקומה עומדת: באופן שהיה מעשה של שלילה, כגון שעשה 
שהתשובה  מצב  ליצור  אפשר  איך  קיומו?  יתחדש  איך  יתקיים,  לא  שהדבר 
תשנה דברים? הרי היתה כאן מציאות, והמציאות הזו לכאורה אינה משתנה. 

איך, אם כן, ע״י שיעשה תשובה תבוא מידת הרחמים ותנקה את מעשהו?
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נתבונן מעט לעומק.

לדוגמא, כאשר אדם ביטל מצות עשה, לא הניח תפילין, לכאורה הוא עושה 
תשובה רק על זה שלא הניח, אבל מהיכן יזכה לאור הטמון בתפילין?

מבואר בדברי רבותינו, שבעצם התשובה שהוא עושה, הוא מושך את אותו אור 
שהיה מושך בקיום המצוה.

לפי זה נבין, שלעולם התשובה לא תתקן את הדבר באופן מושלם. התשובה 
תמשוך אור חדש, אולם לא בהכרח תחדש כלי.

לדוגמא: אדם ביטל מצות פריה ורביה. הוא לא נשא אשה ולא הוליד ילדים. 
בגיל ששים וחמש הוא מחליט לעשות תשובה. כעת גם אם ימשוך אור של 
בנים, כמו שמבואר ברמ״ק שמי שאין לו בנים מקיים מצות פרו ורבו בחידושיו 
בתורה הק׳, אבל את המצוה בפועל הוא לא יכול לקיים אפילו אם ירצה. אין 
באפשרותו כעת להוליד ילדים. אם כן, גם אם ימשוך אור, בכלי תמיד ישאר 
חסר ]ישנה בחינה עמוקה של מחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה של זולתו, 

וכמו כן ישנו צירוף האור של בעל תשובה עם מעשה של זולתו, ואכמ״ל[.

ימשוך אור.  יעשה תשובה שלימה, הוא  אורות אפשר למשוך מלמעלה. אם 
אבל כלים חדשים לא תמיד אפשר ליצור, כי הם אינם בנמצא, כמו שאמרנו, 
באופן שהוא רצח אדם, או גנב ממון ומחזירו לאחר תקופה ארוכה שבינתיים 

פלוני מפסיד. 

מהמקור  אור  ימשוך  הוא  התשובה  להבין שע״י  ניתן  עוד   - אורות  כן,  אם 
כאילו עשה את המצוה גופא, או ינקה את מקור העבירה כאילו מעולם לא 

היתה. אבל איך ניתן להשלים את אותו חסר, את מה שכבר אינו קיים? 

עדיין שומה עלינו להבין איך פועלת מידת הרחמים? האם באמת תיצור את 
אותו כלי? אדם רצח את פלוני, מידת הרחמים תחיה אותו? כיצד בדיוק מתקנת 

מידת הרחמים את מעשה העבירה?



בלבבי משכן אבנהתתשר

לעיל התחלנו לבאר את ענין מידת הרחמים לעומת מידת הדין, שמידת הדין 
משווה כל דבר, הקב״ה דן על הכל בשוה, ואילו מידת הרחמים אומרת: ישנו 

נברא, והוא תופס שישנם דברים גדולים וישנם דברים קטנים.

נעמיק מעט. 

עצם כך שאדם תופס שישנו דבר קטן, זוהי בחינה מסויימת של מיתה. בזה 
שלקח דבר חשוב והמעיט אותו - הוא כביכול ׳הרג׳ חלק מהדבר. 

להזיקו.  מבקש  אותו  השונא  ופלוני  דירה  יש  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
לפלוני ישנן שתי אפשרויות איך לעשות זאת: האחת - להביא דחפור, ולעקור 
׳כל  ברחובות:  מודעות  לתלות   - השניה  והאפשרות  מיסודו.  הבנין  כל  את 
הקונה דירה פלונית במקום פלוני - שם כספו על קרן הצבי׳. ברגע זה ירד 

ערכה של הדירה בחצי. הוא הזיק לו חצי ממחיר דירתו.

לקיחת דבר שהוא גדול והפיכתו לקטן - זהו שורש החסר שבעולם.

מידת הדין אומרת: אם הקטנת משהו - אין לך זכות קיום! הדבר צריך להיות 
כמו שהוא במקורו, כל שכן אם לא רק שהקטנת אותו אלא עקרת אותו לגמרי 

- ודאי שאין לך זכות קיום בעולם. ״הנפש החוטאת היא תמות״!

לעומת זאת מידת הרחמים אומרת: תן לנברא מקום על אף שהוא יוצר חסר. 
בין אם זה חסר חלקי שהדבר יורד ממצב של גדול לקטן, ובין אם זה חסר 

כולל. 

מקום  נותנת  אלא  מתקנת,  אינה  הרחמים  מידת  הרחמים.  מידת  עומק  זהו 
לנברא על אף שתפיסתו איננה נכונה.

אילו לא תהיה מידת הרחמים, הרי ש״ראה שאין העולם מתקיים״. מדוע? כי 
הנברא מעצם טבעו תופס שישנם דברים גדולים וישנם דברים קטנים, ממילא 
אין לו קיום. באה מידת הרחמים ואומרת: תן מקום לנברא על אף שהוא תופס 
את הדבר כקטן, גם אם הוא יוצר חסר - וא״כ גם כשהוא חוטא עדיין יש לו 

מקום בבריאה.

הרי אם אדם יתפוס את הדבר כמו שהוא - לעולם הוא לא יחטא. עצם זה 
שהוא תופס את הדבר כקטן - זהו שורש החסר, ומידת הרחמים אומרת: יש 

לו קיום. הרי שהיא נותנת קיום גם לאדם שמחסיר.
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הרחמים אינם על מי שהוא שלם. כל עניינם של הרחמים הוא שחסר לו ולכן 
מרחמים עליו. עד כמה שאין חסר - אין צורך ברחמים. אם כן, מידת הרחמים 
אינה משלימה את החסר, אלא נותנת לאדם מקום בעולם על אף שחטא ויצר 

חסר. 

מידת  עמה  ושיתף  ״עמד  בעולם.  לבד  שולטת  אינה  הרחמים  מידת  אמנם, 
הרחמים״, הוא רק משתף אותה עם מידת הדין, אבל עדיין התכלית היא להגיע 
למדת הדין. צדיקים, הקב״ה מדקדק איתם כחוט השערה. ומי שח״ו עדיין לא 

צדיק, עליו להזדכך עד שיהיה צדיק ואז ידקדקו עמו כחוט השערה.

אילו העולם היה קיים רק על מידת הרחמים, החסר הנוצר ע״י החטא היה 
נשאר חסר, והעולם היה יכול להמשיך ולהתקיים עם כל החסרים לנצח, אבל 

באמת הרחמים נותנים רק אפשרות זמנית של קיום.

מדוע?

נותנת  היא  זמנית.  מידה  היא  הרחמים  ומידת  נצחית  מידה  היא  הדין  מידת 
לאדם זמן, ארך אפיים. הקב״ה ״מאריך אפיה״, אבל בסוף ״גבי דיליה״. בסוף 
מידת הדין עוד תגיע. מידת הרחמים רק נותנת לדבר זמן, אפשרות קיום עד 

שמידת הדין תתקנו.

נמצא אפוא, שמידת הרחמים היא רק אמצעי, לא תכלית. היא מידה זמנית כדי 
להביא את האדם לתכלית שהיא מידת הדין. באמצע יש חסר ושורשו מידת 

הרחמים, בתכלית ישנה שלמות ושורשה מידת הדין.

ְדָבִרים  ֹלָׁשה  ַהּׁשְ ֵהֶפְך  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ָהַרֲחִמים  ִמיַדת  ָאְמָנם, 
ֶׁשָּזַכְרנּו, ְּדַהְינּו, ֶׁשֻּיַּתן ְזַמן ַלחֹוֵטא ְוֹלא ִיָּכֵחד ִמן ָהָאֶרץ 

ִמָּיד ְּכֶׁשָחָטא.

דבר ראשון, כאמור, מידת הרחמים נותנת לאדם זמן. מגבילים את האדם: יש 
לך זמן עד שתשוב. ״מאריך אפיה״, ולבסוף ״גבי דיליה״. 
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ְוֶׁשָהֹעֶנׁש ַעְצמֹו ֹלא ִיְהֶיה ַעד ְלַכֵּלה.

לפי מידת הדין, אדם היוצר מציאות של חסר, כגון שהיה דבר גדול ועשאו 
קטן - הרי שדיבק את עצמו בחסר ושוב אין לו קיום.

לעומת זאת מידת הרחמים נותנת אפשרות קיום לדבר חסר, שלא יגיע למצב 
של כילוי.

ְוֶׁשַהְּתׁשּוָבה ִּתָּנֵתן ַלחֹוְטִאים ְּבֶחֶסד ָּגמּור, ֶׁשֵּתָחֵׁשב ֲעִקיַרת 
ָהָרצֹון ַּכֲעִקיַרת ַהַּמֲעֶׂשה.

כאן מגיעה הנקודה העמוקה. 

איך בעצם אפשר לתקן? את האור הנקרא רצון אפשר לשנות, אבל את הכלי 
שהוא המעשה, הרי אי אפשר לשנות.

כעקירת  הרצון  עקירת  שתיחשב  מצב  יוצרת  הרחמים?  מידת  עושה  מה 
המעשה.

ב ַמִּכיר ֶאת ֶחְטאֹו ּומֹוֶדה ּבֹו, ּוִמְתּבֹוֵנן ַעל  ְּדַהְינּו, ֶׁשִּבְהיֹות ַהּׁשָ
ָרָעתֹו ְוָׁשב ּוִמְתָחֵרט ָעָליו ֲחָרָטה ְגמּוָרה ְּדֵמִעָּקָרא, ַּכֲחָרַטת 
ּוִמְׁשּתֹוֵקק  ָחֵפץ  ְוָהָיה  ְלַגְמֵרי  ִמְתַנֵחם  ֶׁשהּוא  ַמָּמׁש  ַהֵּנֶדר 
ָחָזק  ַצַער  ְּבִלּבֹו  ּוִמְצַטֵער  ַההּוא  ַהָּדָבר  ַנֲעָׂשה  ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא 
ַעל ֶׁשְּכָבר ַנֲעָׂשה ַהָּדָבר, ְועֹוֵזב אֹותֹו ְלַהָּבא ּובֹוֵרַח ִמֶּמּנּו, ִהֵּנה 
ֲעִקיַרת ַהָּדָבר ֵמְרצֹונֹו ֵיָחֵׁשב לֹו ַּכֲעִקיַרת ַהֵּנֶדר ּוִמְתַּכֵּפר לֹו.

הדברים כאן עמוקים מאד, וננסה לבארם עד כמה שניתן.

ישנה כאן שאלה בסיסית מאד: איך לבסוף יתוקן החטא? כיצד מתמודדים עם 
החסרים שבבריאה? לדוגמא, אדם שרצח, אף שיכול לחזור בו מהרצון לרצוח, 

אבל מהמעשה הוא לא יכול לחזור.

וכאן מגיע שורש התיקון. מידת הדין אומרת: אם נדבקת בחסר אין לך קיום, 
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נעלמת מהמציאות. מידת הרחמים אומרת: לעת עתה הוא נשאר קיים בעולם, 
עד שיתוקן. היא נותנת לו זמן. 

של  ארכה  לו  נתנו  משפט,  בבית  היה  אדם  הזמן?  שיעבור  אחרי  יהיה  ומה 
תשעים יום. ומה יקרה אחרי התשעים יום? צריך לפתור את הבעיה! איך בסוף 
אדם  מימות  בעולם  שישנו  והרע  החסר  לכל  תיקון  יש  היכן  החטא?  יתוקן 

הראשון עד היום הזה?

על זה אומר כאן רבינו הרמח״ל יסוד עמוק: עקירת הרצון נחשבת כעקירת 
המעשה. 

ולכאורה מה הכוונה ״תיחשב״? אדם גנב מפלוני מאתיים דולר, נותן לו דולר 
אחד ואומר: ׳יהי רצון כאילו זה מאתיים׳... האם יועיל משהו בזה? הרי את 

מה שהוא גנב עליו להחזיר!  

על זה מוסיף הרמח״ל, שהדבר פועל כמו נדר שמתחרט עליו חרטה גמורה 
דמעיקרא. הרי זה סוד דיני הנדר, שישנה אפשרות לעקור את הנדר לא רק 

מכאן להבא, אלא גם למפרע, כחרטת הנדר ממש, שהוא מתנחם לגמרי. 

ולכאורה, כמה שיתנחם לגמרי, אך עדיין רק את הרצון יוכל לעקור לגמרי, אבל 
את המעשה הוא ודאי לא עוקר לגמרי, והראיה: פלוני לא קם לתחיה. איך, אם 

כן, ישנו תיקון מעיקרא לחטא?

מבואר בדברי רבותינו, שהתרת נדר עוקרת את הנדר מעיקרא, וגם תשובה 
עוקרת את החטא מעיקרא, ובלשון חז״ל הקדושים: ״תשובה קדמה לעולם״. 

לא  התשובה  אם  מינה  הנפקא  מה  לעולם,  תקדם  שתשובה  צריך  מה  לשם 
תקדם לעולם?

טמונה כאן נקודה עמוקה עד מאד.

וביה״.  מיניה  דלבושיה  קמצא  ״כהדין  ה(:  כא,  רבה  )בראשית  חז״ל  לשון  ידועה 
הבריאה נבראה בצורה של אור וכלי, ובלשון אחרת: רצון ומעשה. 

כאשר האדם רוצה, בדרך כלל הרצון אינו משתלשל מיד לעשיה. הוא חושב, 
מתבונן וכו׳, עד שלבסוף באים הדברים לידי מעשה. משא״כ אצל בורא עולם, 

בין הרצון כביכול לעשיה אין הפרש, כי הם נעשים בבת אחת.
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כל זמן שאדם נמצא בתוך תפיסת הבריאה, הוא מבדיל את הרצון מהמעשה 
ואת המעשה מהרצון. הוא רצה רח״ל לרצוח מישהו; עד שהוא רצח לקח זמן, 
נעשה בשלבים. לאחר  וגם רצח בפועל, אולם הכל  גם רצה  כבר  וכעת הוא 
מכן כשבא לעשות תשובה, הוא עושה תשובה לכאורה רק על הרצון ולא על 
גם את המעשה, עליו לחתור חתירה עמוקה  רוצה לתקן  המעשה. אם הוא 

ולחזור לאותו מקום ששם הרצון והמעשה אחד הם. 

יכול לעקור רק את  במקום בו הוא מונח, שהרצון והמעשה נפרדים - הוא 
הרצון ולא את המעשה, כי המעשה בפועל הוא זה שעקר את אותו אדם מן 
העולם, פלוני נרצח. לתקן את המעשה ניתן רק מאותו מקום שהרצון והמעשה 

הם אחד, שאז כאשר יעקור את הרצון גם המעשה יעקר.

על האדם להגיע למקום עמוק מאד בתוכו. זהו המקום של ״תשובה קדמה 
לעולם״, ובו מיד כשהוא רוצה הוא עושה. שם הוא מאחד בנפשו את העשיה 

עם הרצון, ואז תשובתו יכולה להיות תשובה.

בדברי הרמח״ל כאן מבואר, שאדם העושה תשובה, צריך לעקור את הרצון 
מעיקרא. השאלה היא איך עושים זאת, הרי אתמול הוא כן רצה, רק היום הוא 

לא רוצה. איך, אם כן, הוא יכול להתחרט חרטה גמורה דמעיקרא?

אכן, חרטה מעיקרא בנפש, היא אחד מהדברים הקשים ביותר.

)פ״ב  תשובה  בהלכות  הרמב״ם  של  הנודעת  כלשונו  התשובה,  של  מהותה 
ה״ב(, שצריך ש״יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם״. הא 

כיצד?

על המתחרט להגיע לאותו מקום בנפש שבו מתגלה בחינת ״לעשות רצונך 
חפצתי״, ושם בעומקה של הנפש, כשהוא רוצה הוא עושה מיד.

בעומק  אם  האחדות.  מעולם  היא  והקדושה  דפירודא,  מעלמא  הוא  החטא 
נפשו יאחד האדם את הרצון עם המעשה, כמו שאמרו ישראל ״נעשה ונשמע״, 

שמיד כששמעו עשו - הרי שיוכל לעקור את הרע מקרבו. 

כשעוקר את הרע מקרבו כעין מעמד הר סיני, אזי מעיד עליו יודע תעלומות 
שלא ישוב לזה החטא לעולם, כי עקר מנפשו את שורש כח הרע המביא לידי 
ונשמע,  נעשה  במדרגת  רק  נעשה  זה  כח  בפועל.  החטא  את  רק  ולא  חטא, 

שהרצון והמעשה מאוחדים זה בזה.
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שורש הרע שבבריאה נובע מכך שישנה הפרדה בין הרצון לעשיה. כמו שאנו 
מכירים בנפשנו, שאנו רוצים לעשות הרבה ובפועל עושים מעט. ישנה השהיה, 

לוקח זמן עד שמגיעים לעשיה.

בנפש שהרצון  עקירת הדבר מעיקרא, היא כאשר האדם מגיע לאותו מקום 
והמעשה שלו באים בבת אחת. כל זמן שהוא רק מתחרט על מה שעשה - יש 
לו חרטה וקבלה לעתיד, אבל אין כאן חרטה מעיקרא, רק מכאן ולהבא, ואז אף 
לאחר החרטה אין הרצון והמעשה מאוחדים, ולפיכך אין עדות שלא ישוב לזה 
החטא לעולם. חרטה למפרע היא מאותו מקום בנפש שאדם מאחד את הרצון 

עם המעשה, ואז אם הוא עוקר רצון - הוא עקר גם את המעשה.

כל זמן שהרצון והמעשה נפרדים זה מזה, הוא קודם רוצה לעשות משהו, ועד 
שעושה בפועל עלולים לעבור שבועיים ]אם בכלל יעשה בסוף...[ - כשעקר 

את הרצון, נעקר רק הרצון ולא המעשה.

לעומת זאת כאשר הוא הגיע למדרגה בנפש שהרצון והמעשה אצלו מאוחדים 
- ברגע שעקר את הרצון נעקר גם המעשה משורשו, מעיקרא, כי הם מאוחדים, 

ושם מקור התיקון שלו. 

יתחדשו  כיצד  בפועל?  המעשה  יתוקן  איך  הראשונה:  לשאלה  נשוב  עתה 
כלים?

על זה נאמר: ״לא עליך המלאכה לגמור״, בורא עולם ישלים את התיקון. על 
האדם לתקן את נפשו עד שיאחד את הרצון עם המעשה, ואז כשעוקר את 
ישלים את מעשיו  ואילך - בורא עולם  נעקר המעשה. מכאן  הרצון ממילא 

ויתקן את עולמו בשלמות.

עליו  שמוטל  מה  לטבריה.  מכאן  להגיע  רוצה  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
לעשות הוא לדאוג לכסף, לעלות לאוטובוס, לשלם, ומכאן ואילך הוא יושב על 
הכסא ובסייעתא דשמיא יגיע. וכי אפשר לומר שלא דאג לעצמו להגיע? הוא 
כן דאג. אך האם ניתן להגדיר שהגיע בכוחות עצמו? גם לא. בכוחות עצמו הוא 

השיג רק את המימון לנסיעה באוטובוס.

כך הוא הנמשל: עבודת האדם היא להביא את עצמו לידי כך שיאחד את הרצון 
עם המעשה, מכאן ואילך הקב״ה יגמור את העשיה.
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זהו העומק הגדול של מידת הרחמים. היא אינה מקבעת מצב שהמעשה והרצון 
ישארו נפרדים לנצח, וגם לא מביאה מיידית למצב שהרצון והמעשה יהיו אחד. 
כעת המצב הוא שהרצון והמעשה הם שנים, ובעז״ה יגיע האדם למצב שהרצון 
והמעשה אחד, ובזכות זה - כבר מעכשיו יש לו קיום, כי בעומק, זכות קיום 

האמצעי הוא מכח התכלית.

מידת הרחמים רק מאפשרת לו להגיע למצב שהרצון והמעשה יהיו אחד, ושם 
יוכל לתקן את הדבר מעיקרא.

נמצא, שעיקר תכלית התשובה היא לחזור למקור הפנימי, לאותו מקום בעומק 
הנפש ששם המעשה והרצון הם אחד.

הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת  הרמח״ל:  בדברי  הביאור  זהו 
הנדר ומתכפר לו.

איך יחשב לו כעקירת הנדר?

בשעה שזכה להגיע לעומק בנפשו, שמה שהוא רוצה לעשות הוא עושה מיד, 
א״כ המעשה והרצון אצלו הם אחד. או אז, בעקירת הרצון יש כח לעקור גם 

את המעשה.

זה בורא  וכיצד יתחדש כלי ע״י התשובה? - את  איך נעקר המעשה בפועל 
עולם יעשה, אבל מצד האדם עצמו הוא עקר את שניהם - את הרצון ואת 

המעשה.

ָאַמר ַהָּכתּוב: ׳ְוָסר ֲעֹוֶנָך ְוַחָּטאְתָך ְּתֻכָּפר׳ )ישעיה  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ַעְכָׁשו  ּׁשֶ ְּבַמה  ְוֶנֱעָקר  ֵמַהְּמִציאּות  ַמָּמׁש  ָסר  ֶׁשֶהָעֹון  ז(,  ו, 

ָהָיה ְלַמְפֵרַע.  ִמְצַטֵער ּוִמְתַנֵחם ַעל ַמה ּׁשֶ

באופן כללי ישנם שני סוגי חטאים: חטא של תאוה מסויימת, תענוג, וחטא 
של עצלות ]על אף שבעומק, גם העצלות היא סוג של תענוג[.

כאשר אדם רוצה לעקור את החטא מעיקרא, הוא חייב לעקור את אותו תענוג 
מהנפש. כל זמן שהתענוג מהחטא נמצא אצלו בנפש ]ולא משנה איזה תענוג, 
כמו שאומרים  הוא מחובר אל עצם החטא,  סוג של תענוג[,  היא  נקמה  גם 
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החטא?  מעשה  אל  אותו  מחבר  מה  ע״ב(.  ג  )סוטה  ככלב״  בו  ״קשורה  חז״ל: 
התענוג!

דבר זה הוא הן בצד הקדושה, והן רח״ל להיפך. ״אין בטוב למעלה מענג״, כל 
חיבור לדבר הוא מכח העונג שבו. אם אדם לומד תורה ומקיים מצוות בצורה 
הנכונה, מה שמחבר אותו לתורה ולמצוות הוא העונג. וכן רח״ל להיפך: גם 

בעבירות, מה שמחבר אותו זו בחינת התענוג.

אם אדם רוצה לעקור את הדבר מעיקרא, הוא מוכרח לעקור את שורש החיבור, 
שהוא התענוג. לכן העוון נעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה 
למפרע, כי כפי עומק התענוג, כך עומק הצער שאדם צריך לסבול בכדי לעקור 

מעצמו את החטא. 

עבירה  עבר  חבירו  זאת  ולעומת  בה,  התענג  כך  כל  ולא  עבירה  שעבר  אדם 
והתענג - מדרגת התשובה הנצרכת לשניהם שונה לגמרי. זה שלא כל כך התענג 
מהעבירה ודאי שחייב לעשות תשובה, אבל ישוב בקלות יותר, כי העבירה אינה 

מחוברת אליו כל כך.

קשורה  היא  הרי  רח״ל,  מהעבירה  מאד  והתענג  עבירה  שעבר  אדם  משא״כ 
בו מאד, ואז נצרכת לו עקירה עמוקה יותר של התענוג שקיבל בנפש מאותה 

עבירה.

זולת זה, אם לא יעקור את התענוג לא יוכל להתחרט באמת, כי כשאדם עובר 
עבירה נוצר רושם של עונג בנפש, שהוא נשאר בתוך האדם. אותו רושם של 
עונג מחבר אותו למעשה העבירה, הוא עדיין מתענג משם! רק בשעה שעקר 
את התענוג מנפשו, התיר את הקשר והחיבור שלו לחטא, ואז בכוחו להתנתק 

ממנו.

לכן העוון נעקר במה שעתה מצטער למפרע על המעשה שהיה. הצער הזה 
עוקר את התענוג. 

משל למה הדבר דומה, אדם עשה עיסקה בס״ד, קנה איזו שהיא קרקע. לאחר 
ידידנו כולו עונג. אחרי  שנתיים ערך הקרקע עלה בארבע מאות אחוז. ב״ה 
שבועיים התברר שהקרקע לא היתה שייכת לזה שמכר לו. כלומר: לא רק שלא 
הרויח ארבע מאות אחוז, אלא הפסיד במאה אחוז את דמי הקרן שהשקיע 

בקרקע. מגדל הפורח באויר...
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באותם שבועיים שחשב שהרויח ארבע מאות אחוז, כל פעם שהוא נזכר ברגע 
לו  לו מכך תענוג. אחרי שבועיים, כשהתברר שמעולם לא היתה  יש  הקניה 
בעלות על הקרקע, כשהוא רק נזכר ברגע הקניה הוא מתמלא צער. צער זה, 

עוקר לו את התענוג ממעשה הקניה.

את  שעבר  שמח  הוא  ולהבא.  מכאן  העבירה  מעשה  על  המצטער  אדם  יש 
העבירה והתענג ממנה, ומכאן ואילך הוא ישמור תורה ומצוות כדבעי... קשה 
איסור  שהוא  איזה  עשה  אדם  בנפש.  מאד  הרבה  קורה  זה  אבל  זאת,  לומר 
רח״ל; בשעת האיסור היה לו תענוג, אבל הוא יודע שעם עבירות אי אפשר 
לחיות ויום אחד יצטרך לשלם על כך, לכן הוא מתחרט על מה שעשה, אבל 

הוא שמח שהתענג והתחרט.

כי הוא מחובר למעשה העבירה מכח  כזה לא עקר את העבירה מלבו,  אדם 
התענוג. זו איננה חרטה גמורה דמעיקרא! 

צריך שיגיע לידי מצב שהוא מתחרט מעיקרא ומכיר שהתענוג לא היה שוה. 
רק אז בכוחו לעקור את החטא מעיקרא.

ִהֵּנה  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ַאְך  ַהִּדין,  ִמּׁשּוַרת  ֶׁשֵאינֹו  ַוַּדאי  ֶחֶסד  ְוֶזה 
הּוא ֶחֶסד ֶׁשֵאינֹו ַמְכִחיׁש ַהִּדין ְלַגְמֵרי, ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש ַצד ִלְתלֹות 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשֶּנֱהָנה  ְוַהֲהָנָאה  ַּבֵחְטא  ֶׁשִּנְתַרָּצה  ָהָרצֹון  ֶׁשַּתַחת  ּבֹו, 
ָּבא ַעָּתה ַהֶּנָחָמה ְוַהַּצַער, ְוֵכן ֲאִריכּות ַהְּזַמן ֵאיֶנּנּו ִוָּתרֹון ַעל 

ַהֵחְטא, ֶאָּלא ַסְבָלנּות ְקָצת ִלְפֹּתַח לֹו ֶּפַתח ִּתּקּון. 

אילו מידת הרחמים היתה בונה במה לעצמה, הרי שהיא עוקרת את מידת 
הדין. אבל אם מידת הרחמים מביאה את האדם לדין - הרי שאיננה עוקרת 

את הדין.

משל למה הדבר דומה, אדם שעובר על חוקי המדינה - ניתן להעניש אותו. אך 
ישנה אפשרות נוספת: להכניס אותו למוסד מסויים, שם יחנכו אותו לקיים 
את חוקי המדינה. עתה נתבונן: זה שהמתנו לו כדי לחנכו, האם עקרנו בכך 
את הדין? לא ולא! אדרבה, הבאנו אותו לידי כך שיקיים את הדין. הרי שמידת 
הרחמים גופא היא השורש למדת הדין. הרחמים מביאים את האדם לידי מידת 

הדין בפועל.
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לכן, זה לא גדר של ויתור על מידת הדין, אלא גדר של ״עמד ושיתף עמה מידת 
הרחמים״. יש כאן כביכול ׳בעלים׳ מעיקרא - מידת הדין, ויש ׳שותף׳ - מידת 
הרחמים. מי העיקר? מידת הדין, ואילו מידת הרחמים אינה אלא בגדר שותף. 

והרי בדיני ממונות, אדם שהיתה לו קרקע והוסיף שותף, ולאחר מכן נולדו 
חזקה  אחר  שהולכים  הוא  הדין  שנוצר,  ספק  בכל  השותפות,  בגדרי  ספקות 
דמעיקרא, ומשייכים את הקרקע לבעליה הראשונים ולא לשותף שבא להוציא 

מידי הבעלים.

מידת הדין כביכול היתה ראשונה. כלומר, היא מידה עיקרית. מידת הרחמים 
היא שותף לצורך קיום הדין.

משל למה הדבר דומה, לאדם היה עסק והוא רואה שאינו מצליח כל כך, והוא 
מכניס שותף. לשם מה הוא מכניס את השותף? כי מצא יהודי מסכן ברחוב 

והחליט לעזור לו?! הוא מחפש משקיע שיוכל לשקם את עסקי עצמו.

״ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים״. מדוע? בכדי לקיים 
את הדין. מידת הרחמים אינה בונה במה לעצמה, אלא היא כלי בלבד לצורך 

קיום מידת הדין.

ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַּדְרֵכי ֶחֶסד, ְּכִעְנַין ׳ְּבָרא ְמַזֶּכה ַאָּבא׳ )סנהדרין קד 
ע״א(, אֹו ׳ִמְקָצת ֶנֶפׁש ְּכָכל ַהֶּנֶפׁש׳ )קהלת רבה ז, כה(, ַהֻּמְזָּכִרים 

ַּכְמֻרֶּבה,  ַהּמּוָעט  ֶאת  ְלַקֵּבל  ֵהם  ֶחֶסד  ַּדְרֵכי  ֲחָכִמים,  ְּבִדְבֵרי 
ִּכי ְּכָבר ֵיׁש  ַאְך ֹלא ִמְתַנְּגִדים ּוַמְכִחיִׁשים ַמָּמׁש ִמיַדת ַהִּדין, 

ָּבֶהם ַטַעם ָהגּון ְלַהְחִׁשיב אֹוָתם. 

מה שהארכנו לבאר כל כך הרבה, כתוב כאן מפורש בדברי רבינו הרמח״ל. 

מידת הדין אומרת שהכל שוה. מידת הרחמים אומרת, שעל אף שאדם הקטין 
את הדבר, הפך אותו למועט - יש לו קיום. היא תופסת את המציאות של 
המועט, ונותנת לו קיום כמו שהוא גדול. אם כן בעומק, מידת הרחמים עצמה 

מחזירה זאת לשוויון. 

נותנת  מידת הרחמים  הכל,  הדין משוה את  מידת  נקודה עמוקה מאד.  זוהי 



בלבבי משכן אבנהתתשר

קיום אפילו לחסר. אבל מה היא אומרת? שאפילו אם הוא חסר הוא נחשב 
כמו הכל. היא מעמידה את המועט כמרובה, ובעצם מחזירה את הדבר שתאיר 

בו את מידת הדין.

מידת הדין משוה אותם - כי הדבר אינו מועט. מידת הרחמים משוה אותם 
- כי אפילו שהדבר מועט הוא כמו מרובה. אולם זו אינה תכליתה, אלא היא 
צריכה להביא את האדם לידי כך שלאחר שמשתווה הקטן לגדול, הוא יגלה 

שבעצם הדבר אינו קטן או מועט.

״אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים״ )ברכות ה ע״ב(. כאשר 
הוא ממעיט, הוא תופס זאת כמעט, אבל כשהוא מכוון לבו לשמים, הוא מגלה 
לאין  עלילה,  נורא  לא-ל  עובד  מגלה שהוא  הוא  הכל.  לא מעט אלא  שהוא 
סוף ב״ה, וא״כ אין מועט בעולם, כל נקודה היא הכל. כיסוד הבעש״ט הק׳, 

שהאוחז במקצת האחדות אוחז בכולה.

ַאְך ֶׁשִּיָּוְתרּו ֲעֵברֹות ְּבֹלא ְכלּום אֹו ֶׁשֹּלא ֻיְׁשַּגח ֲעֵליֶהם, ֶזה ָהָיה 
ֶנֶגד ַהִּדין ְלַגְמֵרי, ִּכי ְכָבר ֹלא ָהָיה ִמְׁשָּפט ָוִדין ֲאִמִּתי ַּבְּדָבִרים, 
ַהְּדָרִכים  ִמן  ֶאָחד  ְוִאם  ְּכָלל.  ְלִהָּמֵצא  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶזה  ֵּכן  ַעל 
ַהִּדין ֹלא  ֶׁשִּמיַדת  ַוַּדאי  ְלִהָּמֵלט,  ַלחֹוֵטא  ִיָּמֵצא  ֶׁשָּזַכְרנּו ֹלא 
ָּתׁשּוב ֵריָקם, ְוֵכן ָאְמרּו ֲחַז״ל )בראשית רבה סז(: ׳ַמֲאִריְך ַאֵּפּה 

ְוָגִבי ִּדיֵלּה׳. 

ֶׁשיּוַכל  ִּפּתּוי  ֵעיָניו  ִלְפֹקַח  ָהרֹוֶצה  ָלָאָדם  ֶׁשֵאין  ִנְמָצא 
ַהְּזִהירּות  ַּתְכִלית  ְּבַמֲעָׂשיו  ִהָּזֵהר  ְלִבְלִּתי  ּבֹו  ְלִהְתַּפּתֹות 

ּוְלַדְקֵּדק ָּבם ַּתְכִלית ַהִּדְקּדּוק. 

יכול  האדם  רח״ל  אבל  תיקון,  של  קיום  לאדם  לתת  באה  הרחמים  מידת 
להשתמש בה מעיקרא ככלי לחטא. 

כיצד?

מידת הדין אומרת שגדול וקטן שוים כי כולם גדולים. מידת הרחמים אומרת 
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שיש מועט. מה עושה האדם? לוקח את מידת הרחמים ואומר: אם זה מועט 
אין צורך להחשיבו... רח״ל הוא משתמש ברחמים כדי לחטוא.

ֵהן ָּכל ֵאֶּלה ַהְׁשָקפֹות ֶׁשַּיְׁשִקיף ֲעֵליֶהן ָהָאָדם ְוִיְקֶנה ָּבם ִמיַדת 
ַהְּזִהירּות ַוַּדאי, ִאם ַּבַעל ֶנֶפׁש הּוא.

כדי לקנות את מידת הזהירות, צריך להיות בעל נפש. וכמו שידוע בדברי רבותינו, 
נפש בגימטריא שקל. בכדי להגיע למידת הזהירות האמיתי צריך שהדברים יהיו 

שקולים זה לזה, ואז זוכים בעז״ה להגיע לשלמות מידת הזהירות.
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פרק ה׳
בבאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם

ָהֶאָחד,  ְׁשֹלָׁשה:  ֵהם  ּוַמְרִחיֶקיָה  ַהּזֹאת  ַהִּמָּדה  ַמְפִסיֵדי  ִהֵּנה 
ְוַהָּלצֹון,  ַהְּשחֹוק  ִני,  ַהּׁשֵ ָהעֹוָלִמית,  ְוַהִּטְרָּדה  ַהִּטּפּול  הּוא 

ִליִׁשי, ַהֶחְבָרה ָהָרָעה. ּוְנַדֵּבר ָּבֶהם ֶאָחד ְלֶאָחד. ַהּׁשְ

מהחלק השני והשלישי של מפסידי הזהירות - השחוק והלצון והחברה רעה, 
אדם עוד יכול להשתדל להתרחק, אבל מהחלק הראשון - הטרדה העולמית, 
אי אפשר להיפטר לגמרי. לכל אחד מאיתנו ישנן טרדות, מי יותר ומי פחות. 

ִּבְהיֹות  ִּכי  ְלַמְעָלה,  ֵמֶהם  ִּדַּבְרנּו  ְּכָבר  ְוַהִּטְרָּדה  ַהִּטּפּול  ִהֵּנה 
ָהָאָדם ָטרּוד ְּבִעְנְיֵני עֹוָלמֹו, ִהֵּנה ַמְחְׁשבֹוָתיו ֲאסּורֹות ְּבִזֵּקי 
ַהַּמָּשׂא ֲאֶׁשר ֲעֵליֶהם, ְוִאי ֶאְפָׁשר ָלֶהם ָלֵתת ֵלב ֶאל ַהַּמֲעֶׂשה. 

נבאר את הדברים קצת יותר לעומק.

שכל האדם עובד תמיד. כל אדם שמעט שם לב לעצמו, רואה שמחשבותיו רצות 
תמיד, השאלה היא רק במה הוא חושב. וכאן הדבר מתחלק לכמה חלקים: 

חלק ראשון - מחשבות של דמיון. אדם מדמיין לעצמו דברים שקרו, שיקרו, 
או שהוא רוצה שיקרו.

לי פגישה מסויימת  יש  כגון: מחר בבוקר  ודרכיו.  חלק שני - תכנון מעשיו 
בשעה עשר, בשעה שתים-עשרה עלי להיות במקום פלוני וכו׳.

חלק שלישי - מחשבה והתבוננות על המעשים שעשה, שעושה, או שברצונו 
לעשות. 

חלקי  ישנם  ומלבדם  לעשיה,  השייכות  מחשבות  הן  הללו  החלקים  שלושת 
ביחס  לא  בכללות,  התורה  לימוד  דהיינו  דעות,  בבחינת  שהן  מחשבות 

למעשה.
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והנה בשלושת החלקים ביחס למעשה, ישנו הבדל יסודי מאד בין שני החלקים 
הראשונים לחלק השלישי.

חושב  האדם  כאשר  מהמעשה.  עליון  יותר  כח  היא  המחשבה  כללי,  באופן 
בעשיה, הרי זה בבחינת אור וכלי. האור הוא המחשבה והכלי הוא המעשה, 

והוא מכניס את המחשבה לתוך המעשה.

במצב הזה, האם מחשבתו כולה כבולה בתוך העשיה או לא? 

בתוך  ומכניס  מתכנן  או  בעתיד,  או  בעבר  מעשיו  את  מדמיין  האדם  כאשר 
מחשבה זו את כל כח חשיבתו, בעצם הוא לוקח את כח החשיבה ומכניס אותו 
לתוך העשיה, ובכך הוא מגביל ומקביל אותו לעשיה. משא״כ כאשר הוא חושב 
על מה שעשה או יעשה, אולם לא מכניס את כל כח מחשבתו לתוך המעשה, 
לתוך  נכנסת  אינה  המחשבה  עושה.  שאחר  מה  על  הצופה  כאדם  הוא  הרי 

העשיה לגמרי, אלא כביכול עומדת מבחוץ ומשקפת עליה.

בנפש, להכניס חלק מהמחשבה בתוך העשיה, חלק להשאיר  זו עבודה דקה 
בחוץ ולצפות מן הצד, וחלקה הנוסף שתהא קשורה בעליונים.

ההבדל היסודי בין שני האופנים: כאשר המחשבה נכנסת לתוך המעשה, היא 
בעשיה,  כעת  עסוק  כולו  הוא  מצומצמת.  ונעשית  המעשה  בתפיסת  נכבלת 
נשאר  מהמחשבה  חלק  כאשר  משא״כ  המחשבה.  כח  את  מאבד  הוא  ועי״ז 
בחוץ, נשאר לאדם כח של מחשבה, הוא לא מאבד את עצמיותו כאדם חושב.

״החכמים  בבחינת  עצמו  את  לבנות  צריך  שאדם  לעיל,  לבאר  הארכנו  הרי 
הולכים וחושבים תמיד״, שכח המחשבה שבו יפעל תמיד. 

ולכאורה, הרי אין לך אדם שמחשבתו אינה פועלת תמיד! מהי, אם כן, מעלתם 
המיוחדת של החכמים ה״חושבים תמיד״? 

הענין פשוט: רוב בני האדם מחשבתם פועלת תמיד, אך היא מולבשת לגמרי 
בעשיה. הם כל הזמן מדמיינים ומציירים במחשבתם מה עשו או מה יעשו, 
ושאר דמיונות. אם היינו עוצרים אוטובוס ובו חמישים אנשים, ומנסים לחקור 
את מוחם: על מה כולם חשבו עתה בשעת הנסיעה - האחד הסתכל בחלון 
והרהר במה שקורה, השני צייר לעצמו מה עבר עליו, והשלישי תכנן להגיע 
הביתה כדי לעשות מעשה פלוני. כמעט כולם עסקו במחשבות מעשיות, מה 

לעשות, מה אירע ומה עשוי להיות, או בדמיונות מעשיים. 
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אנשים אלו אכן עסוקים בחשיבה תמידית, אך זו מחשבה בדרגת מעשה או 
דמיונות בדרגה זו, והרי שאיבדו את עצמם ממדרגת אנשים חושבים. 

בצורה כזו, מאבד האדם את כל עולמו הבנוי על ״כולם בחכמה עשית״, תפיסה 
של אדם חושב, והופך להיות אדם מעשי שמחשבתו במדרגת העשיה.

המצוות  הן  אלו  עשיה,  של  כח  אמנם  לו  שיהיה  היא  האדם  תכלית  אבל 
המעשיות, אבל מאידך שיהיה בו גם כח עליון של מחשבה, אשר יעמיד אותו 

במדרגת אדם חושב.

הרי מידת הזהירות, כמו שנתבאר לעיל, בנויה על כך שאדם מתבונן ומפקח על 
מעשיו. אם יש לו כח של מחשבה - הוא יכול לפקח על מעשיו, אם לא, אינו 

יכול לפקח. דומה הוא למחשב שהתקלקל, הנתונים כבר אינם קיימים.

אם הוא במדרגה של חושב, הוא יכול לחשוב ולהתבונן על מה שהוא עושה 
ולהיזהר. אם הוא איבד את כח החושב שבו וירד למדרגת עשיה בלבד - הרי 
הוא כבהמה שאי אפשר לתבוע ממנה לעשות מעשים של זהירות. מה שיש 

בטבעה להיזהר היא נזהרת, מה שלא - לא. אין לה כח של מחשבה.

זו כוונת דברי הרמח״ל: בהיות האדם טרוד בעניני עולמו, הנה מחשבותיו 
אסורות בִזקי המשא אשר עליהם. אם הוא משתמש בכח המחשבה שבו רק 
לחשוב כל הזמן על העשיה, מה לעשות ומה לא לעשות, הוא מאבד את כח 

המחשבה אשר ירדה לתפיסת העשיה, ושוב אין באפשרותו להיזהר.

לא  הבאים,  בימים  צעדיו  את  לתכנן  עליו  מחד  להיזהר,  אדם  שיוכל  בכדי 
כאותם אלו החיים בלי מחשבה ותכנון. אך לשם כך די לו בעשר דקות של 
מחשבה, בהן סידר לעצמו את סדר יומו למחרת, ובזה הסתיימו התכנונים, וכן 
התבוננות מתמדת שקטה כאדם הצופה מן הצד ורואה את מעשיו. מכאן ואילך 

המחשבות צריכות להיות מופנות למקום עליון יותר.

בדברי רבותינו ]עי׳ מש״כ המהרח״ו ב׳שערי קדושה׳ ועוד[ מבואר, שישנה 
עבודה פנימית, שבכח המחשבה יכול האדם לעלות לעולמות עליונים. 

מדוע לרוב בני האדם קשה להשיג מדרגה זו? 

זולת הסיבה הפשוטה שהם קשורים מאד לחומר, ישנה סיבה נוספת יסודית, 
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והיא: כי מחשבתם אסורה בכבלי המעשה, ונעשית בבחינת אבן כבדה שקשה 
להרים אותה, שהרי מצד העולם המעשי, החומרי, עולם העפר, ישנה משיכה 

טבעית לרדת למטה.

אדם שחושב על העשיה רק בזמנים הראויים, ומתרגל לחשוב גם מחשבות 
שאינן קשורות לנקודת העשיה בפועל - מחשבתו מופשטת מיסוד העפר, ואז 

לאט לאט היא יכולה לעלות מעלה מעלה.

כח המחשבה הוא בבחינת ״סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה״. מחד, 
על האדם לקשור את המחשבה לארץ, לנקודה המעשית, לא להיות אדם תלוש, 
כזה שאינו מחובר לעשיה, כי אם ח״ו לא יחשוב - יעבור עבירות ולא יקיים 

מצוות. אבל מאידך, בהכרח שתהיה לו גם מחשבה שבכוחה לעלות למעלה.

אם אדם רוצה להתרומם מעולם העשיה, ראשית עליו להתבונן על מה שהוא 
הקשורה  מחשבה  עדיין  זו  מעליה.  נמצא  הוא  העשיה,  בעל  להיקרא  עושה, 

לעשיה, אך המחשבה נמצאת לא רק בתוך המעשה, אלא גם מעל המעשה.

לפעמים כשרואים אדם עושה משהו, חושבים: אילו היה עומד מן הצד ורואה 
את עצמו, הוא לא היה עושה זאת. כלומר, מחשבתו נמצאת בתוך מעשהו. אם 
היה מוציא את המחשבה החוצה, היא אמנם היתה עדיין קשורה אל המעשה, 

אך היתה רואה אותו מבחוץ, ויתכן שהיה נוהג אחרת.

זהו, אפוא, המפסיד הראשון של הזהירות: הטיפול והטרדה העולמית. מחמתם 
מחשבת האדם קשורה לגמרי בעשיה החומרית.

ניתן לראות אנשי עסקים שמחשבתם עובדת כמעט ללא הרף, אבל זו מחשבה 
בכוחה  אין  ממילא  וכו׳[,  מכירות  ]חשבונות,  העשיה  בתוך  עמוק  המולבשת 
לרומם ולהעלות את האדם, והרי תכלית האדם היא לעלות ולא להיות מקושר 

רק למטה.

בבחינת  היא  הנה מחשבותיו אסורות בזקי המשא אשר עליהם, מחשבתו 
אסיר בבית האסורים של העשיה החומרית. כביכול טמנו אותה באדמה ואין 

בכוחה לצאת משם.

ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. במשך תקופה ארוכה לא הבנתי זאת, 
למה אי אפשר להם לתת לב אל המעשה? הרי הם אנשים שכל הזמן מתבוננים 
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במעשיהם! לדוגמא: יהודי המנהל מפעל גדול, מדוע לא יוכל להתבונן במעשיו? 
הרי כל היום הוא עסוק בהתבוננות ומחשבה על הנעשה במפעל, ויש לו גם 
טביעת עין חדה לזהות הזדמנויות עסקיות שאחרים אינם מבחינים בהן. זה 
נראה להיפך, שמחשבתו ערה ופועלת כל הזמן יותר טוב מאחרים. מדוע, אם 

כן, כשהוא מגיע לחשבון הנפש פתאום הוא לא מצליח להתבונן?

אלא הם הם הדברים שנתבארו: אדם זה עסוק במחשבה שהיא במדרגת העשיה, 
ואין לו כח לעלות מעל המעשה ולהתבונן עליו. כמו אדם המביט לכיוון מזרח, 
שאפילו אם הוא בעל ראיה חדה מאד, לא יראה מה נעשה במערב, כיון שפניו 

למזרח ולא למערב.

אדם שמחשבתו מולבשת בעשיה, רואה רק מה לעשות ומה לא לעשות, האם 
אבל  ממנה,  יפסיד  שמא  או  מהעשיה  אחר(  רווח  )או  כספי  רווח  לו  יהיה 

התבוננות עליונה על המעשים אין לו.

מספרים, שפעם שאל יהודי את הרבי מקוצק, איך הוא מייעץ לאנשים עצות 
בעסקים ובמסחר, הרי מעולם הוא לא התעסק במסחר?

ענה הרבי מקוצק: היא גופא! כיון שהם בתוך עולם המסחר ואני בחוץ - הנני 
רואה יותר טוב מהם.

משפט זה נכון בעניני עסקים, וק״ו שהוא נכון בנוגע לעבודה הפנימית. אדם 
שנמצא בתוך הדבר, לא רואה אותו. אם אדם רוצה לראות את המעשה גופא, 
ואז  עליו לצאת מאותה נקודת עשיה ולהתבונן בה כביכול במבט מלמעלה, 

יראה את הדבר כראוי.

לכן, בשעה שאדם עושה דברים, לא שייך שמחשבתו כולה תהיה נתונה רק 
לתפוס  באפשרותו  אין  דבר,  אדם שבשעה שעושה  ישנו  עושה.  במה שהוא 
לאנשים  להזיק  עלול  הוא  לפעמים  מכך  וכתוצאה  סביבו,  מהנעשה  מאומה 
בדרך. כשהוא פוסע שלש פסיעות ב״עושה שלום במרומיו״, כל מי שנמצא 
מאחוריו נרמס בדרכו... הוא רואה אך ורק את מה שהוא עושה, לא מעבר לזה, 

אפילו לא משהו!

עבודת האדם היא, מחד כמובן לשים לב היטב למה שהוא עושה, אבל יחד 
עם זאת שתמיד תהיה לו גם מחשבה חיצונית המקפת את המעשה וסביבותיו, 

ויתר על כן, מחשבה הקשורה במחשבות עליונות.
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על האדמו״ר האמצעי של חב״ד מסופר, שפעם ישב בביתו שקוע ברעיונותיו, 
ולא שמע את התינוק בוכה. האדמו״ר הזקן, בעל התניא, היה בקומה השניה 
שקוע  היותו  מרוב  למטה,  הנמצא  שבנו  והבין  בוכה,  התינוק  את  ושמע 
במחשבותיו אינו שומע. ירד למטה והעיר לבנו שזו קטנות המוחין לא לשמוע 

תינוק בוכה.

מדוע זו קטנות המוחין, הרי לכאורה אנו תופסים זאת כמעלה? הוא לא חש 
ולא מרגיש מרוב שהוא שקוע בענייניו הרוחניים!

נכון, מחד זו מעלה, זה סימן שהוא שקוע בדבר ומחשבותיו אינן משוטטות 
לתוך  מכניס  שאדם  מחשבה  כל  חסרון.  גם  זה  מאידך  אבל  העולמות,  בכל 
גם מה  גם מחשבה היקפית למעשה, שיראה  לו  המעשה, הוא חייב שתהיה 

קורה מסביב.

אפילו בענייני מצוות, אם אדם עושה מצוה ומכניס בה את כל מחשבתו - הוא 
לא יצליח. חייבים תמיד מחד להכניס כח מחשבה במצוה, ומאידך להשאיר 

מחשבה גם סביב המצוה. בלשון רבותינו דבר זה נקרא: ״אור מקיף״.

תמיד  אבל  המעשה,  בתוך  המחשבה  את  להשקיע  מחד  היא  האדם  עבודת 
לשמור אחוז של מחשבה מחוץ למעשה, אשר יקיף את הדבר. כך יוכל תמיד 

להיות מקושר גם למחשבה שמעל הוויית הדבר.

אם לא - אי אפשר להם לתת לב למעשה, כי חסרה ההתבוננות בו, ממילא לא 
רואים את מהות העשיה, אין ביקורת עליה, ואם אין ביקורת - אין זהירות.

ְמַמֵעט  ׳ֱהֵוי  ָאְמרּו:  ֶזה  ִּבְראֹוָתם  לֹום  ַהּׁשָ ֲעֵליֶהם  ְוַהֲחָכִמים 
ְּבֵעֶסק, ַוֲעסֹק ַּבּתֹוָרה׳ )אבות ד, יב(.

פשוטם של דברי חז״ל אלו הוא, שאדם נברא לעבוד את בוראו בעסק התורה, 
כאומרם ז״ל )פאה פ״א מ״א(: ״תלמוד תורה כנגד כולם״, לכן יש למעט בעסק.

זה דבר פשוט וברור. אבל בעומק, כמו שביאר ה׳נפש החיים׳ את דברי התנא 
באבות )ב, ב( ״יפה תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עון״, שכאשר 
הוא מוכרח לעסוק בענייני דרך ארץ, הוא מכניס לתוכם את לימוד התורה. ידיו 

עוסקות בעשיה ומחשבתו עוסקת גם בדברי תורה.
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בפשטות הכוונה כדי שלא יהיה במעשהו ביטול תורה גמור, לפחות הוא לומד 
משהו. אבל מונחת כאן נקודה הרבה יותר עמוקה.

כאשר האדם עושה דבר וחושב על מה שהוא עושה, הרי שלא רק את כלי 
הוא  גם את מחשבתו  אלא  מקומה,  שזה  בעשיה,  מעמיד  הוא  המעשה שבו 
גם בתורה, הרי  מוריד לאותו מקום. משא״כ אם בשעת העשיה הוא חושב 
לשורש  קשור  נשאר  הוא  לעשיה,  לגמרי  ירדה  לא  שלו  המחשבה  שמדרגת 

העליון שבמחשבה, ועי״ז הוא מעלה את מעשהו למדרגת המחשבה.

רוב בני האדם אינם יכולים להחזיק זמן רב במחשבה אחת. סיבת הדבר, כי 
התמורות.  עולם  התהפוכות,  עולם  הוא  העשיה  ועולם  בעשיה,  רגילים  הם 
משא״כ אדם המפשיט את מחשבתו מהעשיה ומתרגל לחשוב לא רק על מה 
שהוא עושה - אדם כזה זוכה להגיע לעולם הרבה יותר יציב, עולם שהתנודה 
בו קלה יותר, ואז בכוחו למקד את המחשבות, ויוכל גם לקשר את מחשבתו 

בעולם עליון יותר.

״הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה״ - אפילו בשעה שאדם מתעסק בעשיה, צריך 
שמחשבתו תהיה נתונה לא רק במה שהוא עושה, אלא תימצא גם מבחוץ.

אלא  דפירודא.  עלמא  זהו  ושלום,  חס  ענין.  בעוד  שיעסוק  הדבר  כוונת  אין 
שבשעה שהוא עושה, חלק מהמחשבה נמצא בתוך המעשה, וחלק ממנה חוץ 

למעשה.

יותר  להניק. האור  רוצה  לינק הפרה  רוצה  יותר משהעגל  הוא:  תמיד הכלל 
גדול מהכלי. חלק נכנס לתוך הכלי וחלק נשאר בחוץ. בלשון פשוטה: חלק 

מהמחשבה נכנס לתוך המעשה וחלק נשאר בחוץ.

ִּכי ִהֵּנה ָהֵעֶסק ֻמְכָרח הּוא ָלָאָדם ְלֹצֶרְך ַּפְרָנָסתֹו.

מאז חטא אדם הראשון, העסק מוכרח לאדם לצורך הפרנסה. נגזר על האדם 
לעשות השתדלות.

ֶׁשֹּלא  ַעד  ָּגדֹול  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשִּיְהֶיה  ֻמְכָרח  ֵאינֹו  ָהֵעֶסק  ִרּבּוי  ַאְך 
ַיִּניַח לֹו ָמקֹום ֶאל ֲעבֹוָדתֹו.
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ענין זה, שעל האדם להמעיט ככל האפשר בהשתדלותו, אמור הן בכמות והן 
באיכות. 

בכמות זה ברור. כל אחד לפי ערך גודל מידת הבטחון שלו משתדל לפרנסתו. 
אבל זוהי גם שאלה באיכות: כאשר האדם מתעסק עם החומר, היכן מונחת 

מחשבתו?

אדם נכנס לחנות רהיטים לקנות מיטה לילדיו, וכל רמ״ח איבריו ושס״ה גידיו 
שקועים במיטה שהוא הולך לקנות. לפי גודל השקעתו בבירורים, נראה שהוא 

רוכש כאן את העולם הבא שלו... כולו שקוע בתוך מעשה הרכישה.

מוכרחים לקנות מיטה, איננו במדרגה שנוכל לישון על הריצפה, השאלה רק 
כמה נפש מונחת בתוך אותה עשיה?

אדם משקיע את עצמו בפרנסה, עובד שמונה שעות ביום, היכן נמצאת נפשו 
מבוקר עד ערב? אם נפשו נמצאת בתוך העשיה - אין זה אלא בבחינת בית 

קברות עבורו!

שכן, בשעה שנאמר לאדם הראשון ״ביום אכלך ממנו מות תמות״, נגזרה עליו 
גם הקללה: ״בזעת אפיך תאכל לחם״. וכיון ש״כי עפר אתה ואל עפר תשוב״, 
נמצא שה״זעת אפיך״ זו עשיה של עפר. בשעה שאדם מתעסק עם החומר הוא 
יורד לעפר. אם הוא מכניס שם את כולו, עליו נאמר: ״כי ביום אכלך ממנו מות 

תמות״, הוא כביכול מת כבר עכשיו!

אבל אם גם בשעה שהוא עושה, חלק מנפשו איננה שם, אם כן חלק ממנו לא 
מת. החלק העסוק בעשיה עדיין לא כל כך חי, אבל יש בתוכו חלק פנימי שלא 

התנתק מהמציאות הפנימית.

כל מחשבתו  לילדיו. אם  בוקר  לארוחת  לקנות מצרכים  למכולת  הולך  אדם 
נתונה בלחם, בחלב ובגבינה - ידידנו הפך ללחם וגבינה, שהרי היכן שמחשבתו 
של האדם שם האדם, ואם הוא חושב על הגבינה, הרי שברגע זה הוא חתיכת 

גבינה.

אדם זה בעצם הולך לקיים מצות חסד, לזון את בני ביתו, אך היותו שקוע 
בחומר - גורם לו לרדת לעולם החומר באופן מובהק.

בשעת עריכת הקניות, מחד עליו לשים לב למה שהוא קונה, שלא יקנה גבינה 
שתאריך התפוגה שלה עבר, אבל חלק מהמחשבה צריך להישאר בחוץ. כך הוא 

לא מקושר רק לעשיה.
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ַעל ֵּכן ִנְצַטִּוינּו ִלְקֹּבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה. 

קביעת עתים לתורה, עניינה הן בכמות והן באיכות. בכמות - לקבוע זמנים 
ללימוד התורה. באיכות - שגם בשעה שהוא עסוק בעולם העשיה, ״קובע״ 
כידוע מלשון גזילה, כביכול הוא ׳גוזל׳ את מחשבתו, לא מכניס אותה לגמרי 

לתוך העשיה, אלא משאירה בחוץ.

הדברים הללו עמוקים מאד, וזהו סוד הצלחתם של אנשי הפנימיות.

מה החילוק בין אנשי הפנימיות לאנשי החיצוניות?

אדם חיצוני, כאשר הוא יצא מבית המדרש - הוא לגמרי בחוץ. לעומת זאת 
אדם פנימי, פיזית הוא נמצא במקום אחר, כגון במכולת, אבל בנפשו הוא בבית 

המדרש, ואז הוא בבחינת ״אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה״.

אם בהיותו בעולם החומר מכניס האדם את כל כוחות נפשו, אפילו אם התפלל 
קודם, אפילו אם הוא למד - תפילתו ותורתו לפרקים הם, הוא יצא החוצה. 
משא״כ אם חלק מהמחשבה יוצאת החוצה וחלקה נשאר קשור פנימה, זוהי 
גדולה  יותר  ודאי שבאותה ״אש תמיד״ פעם השלהבת  בחינת ״אש תמיד״. 

ופעם היא קטנה, אך היא דולקת תמיד.

סוד ההצלחה בחיים הוא התמידיות. מעשה לא יכול להיות תמידי, מחשבה 
יכולה להיות תמידית. אם אדם מכניס את מחשבתו לתוך העשיה באופן גמור 

- זהו שורש הכשלון העמוק בחיים.

רק אדם השומר על מחשבה כפולה כל הזמן ]לפחות עד כמה שניתן[; מחד 
הוא עושה את מה שצריך ובודק את המעשה, ומאידך חושב בעוד דבר - הוא 

יוכל להצליח.

הרי רוב בני האדם שומרים על מחשבה כפולה, כגון: נוהגים במכונית ומדברים 
בפלאפון ]אפילו אם הדיבור נעשה באמצעות דיבורית[, שאז עליהם לראות מה 

קורה בכביש ויחד עם זאת לדבר. 

עושים,  מה  לב  לשים  מחד  חיינו.  לכל  זו  הנהגה  צורת  אפוא,  ליטול,  עלינו 
ומאידך לחשוב מחשבה פנימה. מחד לצאת החוצה, ומאידך לשמור על קשר 

תמידי בתוכנו. 
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זו כוונת דברי הרמח״ל נצטוינו לקבוע עתים לתורה, שגם בשעה שעוסקים 
בחומר - קובעים את אותו זמן לפנימיות.

ֶאל  ְלֶׁשַּיִּגיַע  ָלָאָדם  יֹוֵתר  ַהִּמְצָטֶרֶכת  ֶׁשִהיא  ָזַכְרנּו  ּוְכָבר 
ַהְּזִהירּות, ּוְכַמֲאַמר ַרִּבי ִּפְנָחס: ׳ּתֹוָרה ְמִביָאה ִליֵדי ְזִהירּות׳, 

ְוזּוָלָתּה ֹלא ַיִּגיַע ֵאָליו ְּכָלל.

לידי  מביאה  ״תורה  חז״ל  בדברי  הפשט  שזה  הרמח״ל  בדברי  כאן  מבואר 
זהירות״.

ולכאורה צריך ביאור, שהרי לפי זה לא התורה מביאה את האדם לידי זהירות, 
התעסקותו  והעדר  החומר,  בעניני  מתעסק  שאינו  הרי  לומד  הוא  שאם  רק 
בחומר נותן לו מקום למחשבה, ממילא הוא מגיע לזהירות. ולפי זה גם אם 
לא יעסוק בתורה, רק לא יתעסק בעניני החומר - יוכל להיזהר, כי לא יהיה 

טרוד בחומר!

השלב  הוא  בחומר  ההתעסקות  חוסר  כאן,  עד  שנתבאר  כמו  לדבר,  תשובה 
הראשון, ועיקר העבודה הוא לבנות כח מחשבה. אם אדם אינו בונה בעצמו כח 

של מחשבה, אי אפשר שלא יתעסק בחומר. 

כולם.  אצל  שייכת   - העולמית״  ״הטרדה   - הראשונה  הבעיה  כאמור,  שכן, 
כולנו חייבים להתעסק בחומר, יש לנו גוף. ממילא, אם אדם לא יבנה כח של 
מחשבה, שהוא כח של תורה, בודאי יחזור לחומר ויפול. רק אם אדם בונה כח 
של מחשבה מתמדת ע״י התורה, או אז, גם כשיחזור לחומר הוא לא יחזור 
אליו לגמרי, כי מחשבתו תהיה גם פנימה בתורה הק׳, ואז הוא נעשה בבחינת 

״אש תמיד״ שמחשבתו פנימה.

וזולתה לא יגיע אליו כלל. הדברים כל כך פשוטים וברורים. הרבה אנשים 
שורש  מה  מצליחים.  מהם  מעטים  ורק  הזהירות,  מידת  על  לעבוד  מנסים 

הבעיה?

אדם מנסה לעבוד על מידת הזהירות. הוא למד ב׳שולחן ערוך׳ שאסור לעשות 
מעשה פלוני והוא מנסה להיזהר לא לעשותו.
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אבל באמת, חסר לו את כל הבסיס של מידת הזהירות. הוא מוחק את המילים 
והיא לא  זהירות״, ומנסה להתחיל עם הזהירות עצמה,  ״תורה מביאה לידי 
תצלח! אם הוא לא בונה בעצמו כח של מחשבה מתמדת - הוא יפול חזרה 

למטה, עולם החומר ימשוך אותו. 

ולאו דוקא חומר של תאוות ועבירות רח״ל. חומר - הכוונה התעסקות עם 
ובודאי שזה  כן,  ויתר על  ילדים  החומר. אדם בס״ד מגדל חמשה או שבעה 
מכריח התעסקות לא מעטה בחומר. זה מספיק בשביל שלא תהיה לו תקומה 

רוחנית. 

מה הקב״ה רוצה ממנו? 

שלא כל מחשבתו תהיה בתוך העשיה! אם חלק מהמחשבה בעשיה של הגידול, 
אבל חלק מהמחשבה, גם בשעה שהוא מטפל ועושה - נשאר פנימה, הוא יכול 
הוא  עלול  הילדים  שבגידול  הטרדות  ספור  אין  - מחמת  לא  אם  להתקיים. 

ליפול, ולא ישאר בידו מאומה.

״תורה מביאה לידי זהירות״ - אין הכוונה שיש לו שיעור דף היומי בבוקר. 
התורה מביאה לידי זהירות רק כשהיא הופכת להיות אצלו כח של מחשבה 

תמידית. 

ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )אבות ב, ו(: ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
׳ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד׳. 

״עם הארץ״ אין הכוונה דוקא לאדם שאינו יודע את התורה הקדושה. יתכן 
שהוא בקי גדול בהלכות - ועם כל זאת הוא בגדר ״עם הארץ״, כי מחשבתו 

נמצאת בארציות.

הכיצד? 

הוא דיין, יושב בבית הדין, וכל היום עסוק בדיני ממונות ומריבות של אנשים. 
הוא שקוע כל הזמן בקנוניות, במריבות, בבירור מנהג המדינה, כי פעמים הרי 
ההלכה נקבעת לפי מנהג המדינה וכו׳. כביכול הוא לומד כל היום, אבל בעצם 

הוא ״עם הארץ״!
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שני אנשים לומדים ״שור שנגח את הפרה״ או סוגיית ״שני שותפין בחצר״. 
הם לומדים ענייני ממונות שהם דברים ארציים, ועם זאת אחד נקרא עם הארץ 

והשני תלמיד חכם. איך יתכן?

הארץ.  עם  ויהיה  לעשיה  יפול  בסוף   - בעשיה  מתמקדת  מחשבתו  שכל  מי 
לעומת זאת מי שלומד את הדבר, אך מביט עליו מבחוץ - הוא ישמור קשר 

לאור התורה הפנימי ויהיה בבחינת תלמיד חכם.

״לא עם הארץ חסיד״. חסיד הוא זה המגביר את הנשמה על הגוף, אבל אם 
הוא מתעסק בעניני ארציות, אף אם עיסוקו מולבש במצוות, כיון שמחשבתו 

קבועה בתוך העשיה הוא מאבד את הקשר פנימה.

הּוא  ָּבָאָדם,  ַרע  ַהֵּיֶצר  ֶׁשָּבָרא  ְׁשמֹו  ִיְתָּבַרְך  ַהּבֹוֵרא  ִּכי  ְוֶזה 
ֵיֶצר  ׳ָּבָראִתי  ז״ל:  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו  לֹו,  ַּתְבִלין  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּבָרא 

ָהָרע ָּבָראִתי לֹו ּתֹוָרה ַּתְבִלין׳ )קדושין ל ע״ב(.

״תורה  דברים,  בפשוטם של  הרי  לכאן?  זה  חז״ל  לכאורה מה קשור מאמר 
מביאה לידי זהירות״ הכוונה שאם אדם לא למד הוא לא ידע ממה להיזהר, 

אבל איזה קשר יש לכך שהתורה היא תבלין?

״תבלין״,  היא  שהתורה  חז״ל  דברי  בעצם  ראשית  נתבונן  זאת,  להבין  כדי 
כלומר, יש יצר הרע והקב״ה הכניס לתוכו תבלין. 

ולכאורה מה יקרה לאותו יצר הרע? מה תעזור התורה תבלין? כאשר מבשלים 
את  התבלין  יטהר  וכי  כשר,  תבלין  בתוכו  ומכניסים  ח״ו,  טרף  אוכל  בסיר 
השרץ? כשהתבשיל טוב ניתן להוסיף לו תבלין, אבל ליצר הרע, שהוא טרף, 

מה יועיל תבלין?

ביאור הענין נראה כך. הרי מה שאדם אינו מחובר לרוחניות הוא משום שאינו 
מוצא בה טעם. כל מה שהיצר הרע יכול להציע לאדם הוא התענוג, הטעם. אם 

אדם היה מוצא טעם ברוחניות, ודאי לא היה שועה לעצת היצר.

בגשמיות  וטעם  ברוחניות  טעם  לו  ונותנים  לאדם  באים  היו  אכן  אם  שכן, 
שיש  יודעים  אמונה,  בעלי  כולנו  הרי  בגשמיות?!  שיבחר  פתאום  מה  בשוה, 
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גיהנם, ממילא אם באמת היינו מרגישים טעם שוה בשניהם, פשוט שלא היינו 
בוחרים ברע! הבעיה היא שבקדושה אדם לא מוצא טעם, ולעומת זאת בענינים 

הגשמיים, בעבירות, הוא כן מוצא טעם.

היצר הרע נותן לאדם טעם בעשיה, בחומר. התורה צריכה לתת טעם בפנימיות. 
כאשר יש לאדם טעם טוב בדבר - לעולם לא יתנתק ממנו, הוא ישאר תמיד 
מחובר אליו. אדם נסע לאיזה מקום, יתכן שכבר עברו עשר שנים, אבל יש לו 
עדיין פינה חמה בלב למקום הקודם, הוא נשאר קשור. אדם גדל בבית הוריו 

והיה לו שם טוב - אפילו כשיתחתן, תמיד הוא ישאר קשור לשם.

מבית  יוצא  שהוא  בשעה   - בלימוד  טעם  לו  אין  אך  תורה,  לומד  אדם  אם 
המדרש הוא מתנתק מהפנימיות, מהתורה הקדושה, ויוצא החוצה. נגמרה שעת 

הלימוד, ב״ה, כעת הוא עסוק בענין הבא.

אכן, ברור שאי אפשר להיות קשורים כל הזמן רק פנימה. סוף סוף הננו קרוצי 
חומר, ומוכרחים להתעסק עם החומר. יש בית, יש ילדים וישנן טרדות שונות. 

אם כן, אדם לא יכול להתנתק מהחומר.

איך בכל זאת ניתן להישאר מחובר פנימה?

אם יש לאדם טעם בפנימיות - הוא נשאר מקושר עם אותו טעם. אדם שהיה 
יותר  קל  לו  יהיה  טבעי  באופן  המדרש,  מבית  כשיצא  במה שלמד,  טעם  לו 
להישאר מחובר פנימה. אבל אם לא היה לו טעם בלימוד, הוא למד רק כי יש 
מצוה ללמוד, עתה כשהוא יוצא החוצה ושם הוא מוצא טעם - באופן טבעי 

הטעם יעקור את הלימוד הקודם שהיה לדידו חסר טעם.

״בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין״. היצר הרע מציע תענוג, טעם. אם 
תהיה לך בתורה בחינת תבלין הנותן טעם - אז תוכל לעמוד כנגד היצר.

נדגיש שוב: לא מדובר כאן על יצר הרע של עבירות, אלא על יצר הרע של 
הטירדה העולמית, יצר הרע של דברי היתר שבהם אדם עסוק מבוקר עד לילה 

ואינו מוצא זמן לחייו הרוחניים האמיתיים.

כאשר התורה שהוא לומד היא בבחינת ״תבלין״, אם יש לו טעם ברוחניות - 
בכוחו להמשיך להיות מקושר לתורה גם כשהוא יוצא החוצה. 

אפשר  מסויימת  תקופה  קשה.  מאד  וזה  להילחם,  עליו  הזמן  כל   - לא  אם 
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להילחם, אבל אי אפשר כל החיים להילחם. אי אפשר להתמיד בלימוד אם לא 
מוצאים טעם בלימוד. 

הגר״א ז״ל לא למד כל כך הרבה שעות בלי שהיה לו טעם בלימוד, הוא לא 
נלחם בכל רגע. היה לו הרבה טעם, וגם כשלא היה לו טעם הוא למד, אבל 
הוא יכל ללמוד כל כך הרבה כי גם היה לו טעם. ודאי שמוכרחים להילחם 
ואדם לעמל יולד, אבל לא יתכן שכל רגע ורגע של לימוד יצריך מלחמה גמורה 

נגד היצר.

ְוִהֵּנה ָּפׁשּוט הּוא, ֶׁשִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא ָּבָרא ְלַמָּכה זֹו 
ֶאָּלא ְרפּוָאה זֹו, ִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום ָּפִנים ֶׁשֵּיָרֵפא ָהָאָדם ִמּזֹאת 
ַהַּמָּכה ִּבְלִּתי זֹאת ָהְרפּוָאה, ּוִמי ֶׁשַּיְחׁשֹב לִהָּנֵצל זּוָלָתּה, ֵאינֹו 

ֶאָּלא טֹוֶעה ְוִיְרֶאה ָטעּותֹו ְלַבּסֹוף - ְּכֶׁשָּימּות ְּבֶחְטאֹו. 

כאן מחדד הרמח״ל את מה שכתב לעיל וזולתה לא יגיע אליו כלל, וכותב 
זהירות״.  לידי  מביאה  ״תורה  היא:  פנימית  לזהירות  להגיע  היחידה  שהדרך 
ואיזו תורה מביאה את האדם לידי זהירות? תורה שלומדים בעיון, תורה שאדם 

מתייגע עליה ונהנה ממנה.

פעמים קורה שאדם אינו מוצא טעם בלימוד, והוא פונה ללימוד ענייני המוסר. 
נראה לו שאם מוחו אינו עובד, יעסוק בעניני הנהגות טובות ומעשיות, ובדרך 

זו יכנס פנימה. 

חבל על זמנו! אי אפשר להיכנס ללימוד המוסר אם אין טעם פנימי בלימוד. גם 
שם הוא לא יחזיק מעמד. אין זה אלא דמיון! 

המוסר שתחילתו זהירות, בנוי על התורה הקדושה, שרק היא ״מביאה לידי 
לא  ומעמיקים,  מעיינים  אנשים  היו  שידוע,  כמו  העובדים,  גדולי  זהירות״. 
אין  בשטחיות  כי  בלימוד,  טעם  למצוא  יכול  לא  שטחי  שהוא  מי  שטחיים. 

טעם.  

הרפואה היחידה היא, להיות קשור לתורה במחשבותיו ולהתענג ממנה. זהו 
שורש העבודה כולה, והחושב להינצל מהיצר בדרך אחרת אינו אלא טועה. 
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אדם נברא בכדי להתענג. אם הוא בונה את עבודתו על גבי תענוג בתורה - יש 
לו שורש פנימי, אם הוא בונה את עבודתו רח״ל בלי תורה, או על גבי תורה 

שאין עמה תענוג - אין לזה קיום.

אי אפשר לבנות חיים של יסורים. אדם לא יכול להילחם ולהתייסר שוב ושוב. 
נכון, הוא חייב להתייסר ולהילחם, אין חיים בלי יסורים, אבל לא כל החיים 
הם יסורים! אדם לא יכול לשבת וללמוד שבע או שמונה שעות אם אין לו 

טעם בלימודו. 

ּוִמְּבִלי  ְמאֹד,  ָּבָאָדם  הּוא  ָחָזק  ֶּבֱאֶמת  ָהָרע  ַהֵּיֶצר  ִהֵּנה  ִּכי 
ְיִדיָעתֹו ֶׁשל ָהָאָדם הֹוֵלְך הּוא ּוִמְתַּגֵּבר ּבֹו ְוׁשֹוֵלט ָעָליו. ְוִאם 
ַיֲעֶׂשה ָּכל ַהַּתְחּבּולֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְוֹלא ִיַּקח ָהְרפּוָאה ֶׁשִּנְבֵראת 
לֹו, ֶׁשִהיא ַהּתֹוָרה ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי, ֹלא ֵיַדע ְוֹלא ַיְרִּגיׁש ְּבִתְגֹּבֶרת 

ָחְליֹו ֶאָּלא ְּכֶׁשָּימּות ְּבֶחְטאֹו ְותֹאַבד ִנְׁשָמתֹו.

למה רק כשימות ירגיש בבעיה? מדוע כשהוא חי אינו מרגיש בבעיה?

הרי מדובר כאן על אדם המנסה לדלג על ה״תורה מביאה לידי זהירות״ ולהיזהר 
בלי תורה. אם מדובר באדם שלא קנה שום זהירות והגיע למצב שהוא עובר 
כל כך הרבה עבירות - לא צריך לחכות שימות. אם הוא קצת בר דעת, יראה 

עוד בחייו שהוא חוטא.

את  יכיר  האם  הרע.  בלשון  שנכשל  ומרגיש  לשונו,  את  לשמור  מנסה  אדם 
החטא רק כשימות?! אולי אז הוא יבין את עומק החטא, אבל את הטעות הוא 

יודע כבר עכשיו!

להיזהר.  מצליח  שהוא  נראה  השטח  פני  שעל  באדם  כאן  מדובר  ודאי  אלא 
שומר את הדין, מקבל על עצמו קבלות ומצליח לעמוד בהן. בראיה החיצונית 
לא רואים את טעותו, ואם יבואו לברר עליו בשידוכים, יאמרו עליו שהוא ירא 

שמים מרבים. 

הגיע  הכי  ואפילו  תורה,  של  החלק  על  דילג  הוא  הצליח.  הוא  לכאורה 
לזהירות.
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על זה מדגיש הרמח״ל, שאת בעייתו יגלה אדם זה רק לבסוף, כשימות בחטאו 
ותאבד נשמתו, שכן, הבעיה כאן היא עמוקה. 

הבהמה ג״כ אינה עושה עבירות. האם משום כך יהיה לה שכר בגן עדן?! יתכן 
שאדם אינו עובר עבירות, אבל האם אכן הוא קשור למעלה? 

אדם הצליח להגיע למצב של זהירות, בס״ד הוא נשמר מעבירות ככל האפשר. 
גיהנם לא מגיע לו כי לא עבר עבירות, ומגיע לו שכר על כך שעמד בנסיון ולא 
נכשל. אבל הרי מה השכר של אדם? גן עדן. לגן עדן צריך לעלות, ואילו ידידנו 

הוא ״עם הארץ״, קשור לארץ, קשור לעשיה.

משל לאדם שיש לו חסכון בחו״ל. בכדי לקבל אותו עליו לנסוע לחו״ל, ואילו 
כרגע הוא נמצא בארצו. הרי שאין באפשרותו לקבלו.

בשמים רשום שיש לו זכויות ומגיע לו שכר, אבל הוא נמצא כאן ואינו יכול 
לקבל את שכרו.

אם אדם מגיע למצב של זהירות בלי הזוהר, בלי האור שבזהירות הבא מכח 
ולא  מעבירות  להישמר  מסויימת  ברמה  מצליח  אולי  הוא   - אור״  ה״תורה 

להיות ח״ו חוטא בפועל, אך זהירות זו אינה מקשרת אותו למעלה. 

יתברר  מתי  לזהירות.  שהגיע  כאדם  נראה  הוא  בחיצוניות,  השטח,  פני  על 
לבסוף כשימות בחטאו ותאבד  חטאו, ״חטא״ מלשון החטאת המטרה? - 
נשמתו. כשהוא מת והנשמה צריכה לצאת מהגוף לעלות בחזרה למעלה - שם 

תתגלה הבעיה במלוא תוקפה.

כל זמן שהוא נמצא כאן בעשיה, הוא מקיים מצוות מעשיות, לא עובר עבירות, 
אינו רואה שום בעיה. אבל כשיגיע הזמן שיצטרך לעלות למעלה, יתברר לו 
שהוא כל כך קשור לארץ, עד שאינו יכול להתנתק ממנה. אז תתברר הטעות 

של כל חייו.

תרי״ג המצוות הם הכלים לבנות את העשיה שהיא כביכול הקומה הראשונה, 
אך מעליה ישנה קומה שניה. הוא בנה את הקומה שלמטה ונשאר למטה, ללא 

יכולת להתרומם למעלה.

״תורה מביאה לידי זהירות״, היינו לא רק לזהירות שלא לעבור עבירות, אלא 
גם לזוהר שבזהירות שמכוחו הוא מתחבר למעלה. אם הוא לא מתחבר למעלה 

- אפילו אם לא עבר עבירות, לא יוכל לקבל את השכר למעלה.
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״והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים״ )ש״א כה, כט(. נפש הצדיק עולה מעלה 
מעלה, משא״כ נפש הרשע במותה תרד מטה מטה. מהי נפש רשע? כמו שביאר 
הקשור  באדם  גם  אלא  עבירות,  שעובר  במי  רק  לא  נאמר  שזה  יונה,  רבינו 
לעשיה וממילא לא יכול לצאת מכאן. הוא לא יכול לקבל את השכר שכביכול 

מגיע לו.

טמונה כאן נקודה עמוקה.

אנשים המנסים לבחון את עצמם באיזו מדרגה הם נמצאים, בדרך כלל הם 
בודקים: כמה מצוות עשיתי, ורח״ל כמה עבירות עברתי או לא עברתי.

זהו מבחן אמיתי ונכון, אך מבחן חלקי בלבד. יתכן שאדם בס״ד הצליח לקיים 
״בינוניים  בבחינת  הוא  אלא  קשור,  לא  הוא  אבל  עבירה,  לעבור  ולא  מצוה 

תלויים ועומדים״, לא למעלה ולא למטה, לא כאן ולא שם.

המדד של זהירות הוא, האם היא מביאה לידי זריזות. אם זהירות לא הביאה 
לידי זריזות, סימן שאין זו הזהירות האמיתית. הזהירות האמיתית היא שליבה 
בסולם המעלה את האדם מעלה מעלה, הוא לא נשאר במציאות קבועה כל 

הזמן.

היצר הרע שבאדם מנסה תמיד להורידו לארץ, הן על ידי עבירות רח״ל והן ע״י 
הטירדה העולמית. עבודת האדם כמובן היא לקיים מצוות ולא לעבור עבירות, 

אבל מעבר לזה, לא להיות קשור לארץ אלא להיות קשור למעלה.

ועבודתו  ונשמה אלוקית ששורשה למעלה,  גוף חומרי שקשור לארץ  לו  יש 
לקשור את עצמו עם נשמתו ולהיות מחובר למעלה. לא רק שלא יהיה מקושר 
עמוק למטה, אלא במקביל לקבל לאט לאט קשר עליון, ואז הוא יוכל להגיע 

לנקודת השלמות.

ָחְליֹו  ְוִהִּכירּו  ָּברֹוְפִאים  ֶׁשָּדַרׁש  ְלחֹוֶלה  דֹוֶמה?  ֶּזה  ְלַמה  ָהא 
ְיִדיָעה  לֹו  ֶׁשִּתְקַּדם  ִמִּבְלִּתי  ְוהּוא,  ֶזה,  ַסם  ֶׁשִּיַּקח  לֹו  ְוָאְמרּו 
ַּיֲעֶלה  ּׁשֶ ַמה  ְוִיַּקח  ַההּוא  ַהַּסם  ַיִּניַח  ָהְרפּוָאה,  ִּבְמֶלאֶכת 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ִמן ַהַּסִּמים - ֲהֹלא ָימּות ַהחֹוֶלה ַההּוא ַוַּדאי! ֵּכן 
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ַהָּדָבר ַהֶּזה, ִּכי ֵאין ִמי ֶׁשַּמִּכיר ָּבֳחִלי ַהֵּיֶצר ָהַרע ּוְבכֹחֹו ַהֻּמְטָּבע 
ִהיא  לֹו  ֶׁשָהְרפּוָאה  ִהְזִהיָרנּו  ְוהּוא  ֶׁשְּבָראֹו,  ּבֹוְראֹו  ֶאָּלא  ּבֹו 

ִּיַּקח זּוָלָתּה ְוִיְחֶיה?  ַהּתֹוָרה, ִמי ֵאפֹוא ַיִּניָחּה ְוִיַּקח ַמה ּׁשֶ

חייבים להבין שהתורה היא הכח היחיד הקושר את האדם לעליונים. התורה 
התחתון,  השורש  עד  העליון  מהשורש  כולן,  המדרגות  בכל  משתלשלת  הרי 
ובכוחה להעלות את האדם מעלה מעלה. אם לא - יתכן שאדם יתנתק מעבירות 

ולא יגיע לו גיהנם, אבל קשר למעלה אין לו.

״תורה מביאה לידי זהירות״ פירושו, שאדם בונה את כח המחשבה שבקרבו, 
ואז אפילו כשהוא עושה דברים - הוא לא קשור רק לעשיה. או אז, הוא גם 
יכול להיזהר יותר, וגם לעלות יותר למעלה, בבחינת ׳סולם מוצב ארצה וראשו 

מגיע השמימה׳.

ַוַּדאי ֶׁשֹחֶׁשְך ַהָחְמִרּיּות ֵיֵלְך ְוִיְגַּבר ָעָליו ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה 
ָהֱאֶמת  ִמן  ְוָרחֹוק  ְּבָרָעה  ָׁשקּוַע  ֶׁשִּיָּמֵצא  ַעד  ָיִבין,  ֹלא  ְוהּוא 
ֶהְרֵחק ָּגדֹול, ֶׁשֲאִפּלּו ִהְרהּוֵרי ְדָבִרים ֹלא ַיֲעלּו ַעל ִלּבֹו ְלַבֵּקׁש 

ָהֱאֶמת. 

כפי שהארכנו לעיל, לא מדובר כאן באדם שעובר עבירות להדיא, כי אם כן, 
היה ברור לו שהוא טועה. מדובר באדם שעל פני השטח לכאורה מקיים את 

התורה והמצוות, אלא שחסרה לו התפיסה הפנימית שבדברים.

כאשר האדם מתחבר לעולם החומריות, ואין כוונת הדבר רק שהוא בעל תאוה, 
אלא שהוא חי בתפיסה של חומר - הוא נעשה ״שקוע ברעה״, שקוע בחומר, 

והרי הוא רחוק מן האמת מרחק גדול.

מה התולדה של זה?

שהאדם  זמן  כל  האמת.  לבקש  לבו  על  יעלו  לא  דברים  הרהורי  שאפילו 
מחובר מאד אל החומר, לבו אפילו לא מהרהר בענינים של ביקוש האמת.

הרי הרהורי ביקוש האמת מגיעים לאדם כמתנת שמים. אדם הולך ברחוב או 
נוסע באוטובוס, ולפתע מתעורר לבקש את האמת. מהיכן באו הרהורים אלו? 
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ודאי שבהבחנה מסויימת זו בחינה של ״מי הקדימני ואשלם״, שהקב״ה מעורר 
נשמתו   - מהחומריות  שהתנתק  ע״י  אחרת,  בהבחנה  אבל  לחשוב.  אותו 

התחילה להתגלות, וכשהנשמה מתגלה היא תובעת את שלה.

אדם השקוע בחומר באופן גמור, כמעט ולא עולים בלבו הרהורי בקשת האמת, 
לא  ״וקולה  בבחינת  היא  ואז  החומרי,  הגוף  בתוך  עמוק  קבורה  נשמתו  כי 

ישמע״. ככל שנשמתו מתגלה יותר, הוא שומע יותר את קולה. 

דלת  במיוחד,  ממוגן  אטום  חדר  בתוך  הנמצא  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
כאותו  זעקותיו.  את  ישמע  לא  אחד  אף   - גדול  בקול  וצועק  מדלת,  לפנים 
מעשה ידוע בברון רוטשילד שמת בתוך חדר אוצרו הגדול, כי ננעל בתוכו ואף 

אחד לא שמע את צעקותיו.

ככל שהָמַסִכים והמחיצות רבים יותר, לא ניתן לשמוע את קולו של הנמצא 
בתוך המקום. גרונו ניחר מרוב צעקות, אך קולו אינו נשמע מחמת המחיצות 
המבדילות בינו לבין שאר אנשי העולם. לעומת זאת אם אדם עומד ליד חבירו 

ואין שום מסך, אפילו אם ידבר בלחש חבירו ישמע אותו.

והנמשל ברור: האדם מורכב מנשמה וגוף. הגוף גלוי, אותו האדם שומע. גם 
הנשמה הנמצאת בתוכו מדברת אליו בכל רגע, היא כל הזמן מעוררת אותו 
ומי  בנים שובבים.  ואומרת: שובו  יום  בכל  יוצאת  קול  בת  לחזור בתשובה, 

שומע אותה? הנשמה.

אם נשמתו של האדם גלויה, הרי הוא שומע את אותה בת קול, ואז עולים 
בלבו הרהורי דברים לבקש את האמת. אבל אם נשמתו קבורה עמוק בתוך גופו 
החומרי - הנשמה שומעת, אך הגוף אינו שומע כלום, ואז אפילו לא עולים 
בלבו הרהורים לבקש את אותה אמת. נשמתו נמצאת במצב של שיתוק מוחלט 

וקולה אינו נשמע. 

זה לא ענין של עשיה בלבד. העשיה שייכת לכוחות גוף, והתפיסה הפנימית 
שייכת לכוחות הנשמה. ודאי שגם כוחות העשיה הם מכוחות הנשמה, שהרי 

מת אינו עושה, אבל אלו כוחות של נשמה המולבשים בחומר באופן גמור. 

משא״כ התפיסה הפנימית, הרהורי דברים, מחשבות ורצונות - כל אלו הם 
גילוי של הנשמה בתוך האדם, וככל שהנשמה גלויה יותר, הוא שומע אותה 

יותר.
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אם כן, אדם שאינו מעורר את עצמו ע״י ״תורה מביאה לידי זהירות״, אלא 
מנסה להיזהר בכוחות עצמו, הרי שהוא נזהר עם כוחות הגוף שלו, אבל נשמתו 

אינה מתגלה ואינו שומע אותה, ממילא לא יעלה בידו להגיע להרהורי אמת.

שכן, טבע האדם מצד גופו הוא לחפש שקר, ואילו מצד נשמתו הוא מחפש 
אמת. מי שנשמתו גלויה יותר - הוא מחפש יותר אמת, מי שגופו גלוי יותר 

- מחפש יותר שקר.

התורה היא בבחינת ״תורת אמת נטע בתוכנו״, שם מונח כח האמת האלוקית. 
 - לא  זהירות אמיתית, אם  זו  זהירות, תהיה  לידי  אותו  התורה מביאה  אם 

הזהירות שלו תהיה זהירות לא אמיתית.

טמונה כאן נקודה עמוקה עד מאד.

אדם יכול להיזהר - ולא מצד נקודת האמת שבו!

משל למה הדבר דומה, אדם נזהר לא להשקיע את כל כספו במקום מסוכן. 
הנהגה זו יכולה לנבוע מנקודת האמת שבו, אך יכולה להיות גם מחמת תאוות 

הממון הפשוטה, שאינו רוצה לאבד את ממונו.

כן הוא בענין הזהירות, אין הכרח שהיא תבוא מנקודת האמת שבנפש. 

גנב שגונב באמצע הלילה ועושה זאת בלחש ובזהירות שלא יתעוררו בני הבית, 
לא עושה זאת מצד נקודת האמת שהוא חושש לגזל שינה... הוא נזהר מחמת 

שחושש להיתפס. 

ולא זו בלבד, מיודענו הגנב נוקט זהירות מופלגת במלאכתו, הוא מתכנן את 
צעדיו בקפידה: ידיו עטופות בכפפות, הוא משתמש במכשירים שקטים, ומפזר 
סם הרדמה על פניהם של בני הבית וכו׳. זהירות זו ודאי אינה נובעת מנקודת 

האמת שבנפשו...

אם לא התורה היא המביאה את האדם לידי זהירות, הרי שהוא לא יהיה זהיר 
מצד נקודת האמת, וכשיבוא לשמים יאמרו לו: נזהרת, אבל לא כמו שצריך. 
הוא יטען: הרי הקב״ה אינו תובע מהאדם יותר ממה שהוא יכול! ויענו לו: 
נכון, אבל אילו מה שהיה מביא אותך לזהירות היתה האמת שבתורה הק׳ - 
לא ממה  אך  נזהרת,  לא - אמנם  להיזהר. אם  צריך  יודע ממה באמת  היית 

שבאמת צריך להיזהר.
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רואים זאת בבחינת ״לא עם הארץ חסיד״. אנשים לפעמים נזהרים זהירות 
יתירה בכל מיני דברים שאינם הלכה, רק ספק ספיקא של מנהג שפעמים רבות 
מקורו בטעות. מאידך, על הלכות ברורות הם עוברים במחי יד מחוסר ידיעה. 

יש להם רצון טוב להיזהר, אך זהירותם אינה במקום הנכון.

משל לאדם המתעסק ברכב ואינו מבין במכונאות כלל. הוא לא יודע בדיוק 
ממה עליו להיזהר, ומתוך כך הוא עלול לפרק איזה שהוא צינור ולהרוס את כל 

המנוע. לעומת זאת אדם שמבין במכונאות, יודע: כאן לא נוגעים!

כי, כאמור, הרצון להיזהר - לא תמיד אומר שבאמת יודעים ממה להיזהר. 

בתפיסה השטחית אדם סבור שעניינה של הזהירות פשוט וברור: יש להישמר 
מהשס״ה לאוים, מעבירות וממידות רעות.

ודאי שהמילים הללו נכונות, אך אלו מילים כוללות מאד, ויש בהן פרטי דינים 
שנקודת  ככל  דקות?  אותה  את  אדם  יגלה  איך  מדקּות.  לפנים  דקּות  רבים, 
האמת שבנפשו חזקה יותר, האמת מורה לו ממה להיזהר וממה לא. אבל אם 

נקודת האמת שבנפש חלשה - הוא לא יודע ממה להיזהר.

ניתן משל פשוט. אדם למד את הפרקים ב׳מסילת ישרים׳ העוסקים במדרגת 
הזהירות, וכעת הוא עובד לקנות את מידת הזהירות. באים אליו ומציעים לו: 
עליו לעשות,  בדעתו מה  חוכך  הוא  הרבים.  לַזּכֹות את  פלוני  תעשה מעשה 
ומגיע למסקנה: מידת הזהירות אומרת שעלי לדאוג לכך שהרבים לא יכשלו 

באותה עבירה.

היה  אצלו,  גלויה  היתה  שבנפש  האמת  מידת  אם  אבל  נכונה,  הסתכלות  זו 
יגרום ליהודים שלא יעברו עבירות, אבל מה  נכון שהמעשה  מתחיל לבדוק: 
הסיבה האמיתית שאני רוצה לעשות את המעשה? להציל אנשים מן החטאים, 
או שתשעים אחוז נובע מהרצון לכבוד ורק עשרה אחוזים הם באמת בכדי 

שאנשים ינצלו מעבירות?

נקודת האמת שבנפש מורה לאדם מה הסיבה שהוא עושה מעשים. פעמים 
בשעה  שמים״,  ״לשם  זאת  שעושים  וטוענים  מעשים  עושים  אנשים  רבות 
שבאמת המעשה טעון בדיקה יסודית. נכון שראוי לעשות את אותו מעשה, אך 

האם באמת הוא עושה אותו מחמת הסיבה האמיתית?
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לדוגמא: יש בתורה מצוה למחות את זכר עמלק. יהודי פוגש אדם מזרע עמלק, 
והורגו ]כמובן שכיום הלכה זו אינה נוהגת למעשה[. לאמיתו של דבר, הסיבה 
שהרג אותו היתה מחמת שהוא שונא שלו כבר עשרים שנה, ועתה מצא היכי 
תמצי להתנקם בו. אבל הוא צועק: לשם שמים, הנני מקיים כעת מצות מחיית 

עמלק!...

אין הכי נמי, הוא מקיים מצות מחיית עמלק, המעשה הוא ראוי, אך כוונת 
עשייתו רחוקה מאד מהאמת. 

לכן, אדם שאינו מקיים את עצת השי״ת ש״תורה מביאה לידי זהירות״ - לא 
יבוא לידי זהירות, כי הזהירות שלו נטולת נקודת שורש אמיתית, ממילא היא 

כמובן לא תביא לידי זריזות והלאה.

אצל אותו אדם, אפילו הרהורי דברים לא יעלו בלבו לבקש את האמת! 

ניתן לראות אדם שעסוק מבוקר עד ערב בזיכוי הרבים, ואפילו ריח של אמת 
לא נודף ממנו. יתכן שהוא עתיר זכויות, ואף הצליח לקרב אנשים, אבל הוא 
רחוק מרחק רב מנקודת האמת. את הכסף הוא השיג מהמדינה באיזו שהיא 
הרבים,  לזכות את  קומבינציה מתוחכמת  ע״י  הצליח  תחבולה, במקום אחר 
אבל אמת אין שם, ואם אין אמת - מעשיו לא יאירו, כי התורה שהיא ״תורה 

אור״ אינה מאירה שם!

הרוצה שהזהירות שלו תהיה מלשון זוהר, חייב שיהיה לו מקור של אור, שהוא: 
״תורה מביאה לידי זהירות״. ככל שאדם דבוק יותר בתורה - כך הזהירות שלו 
תהיה עם נקודת אמת, בבחינת זוהר, ואז תוכל להביאו אל הזריזות, הנקיות, 

והלאה בסולם העליה.

אם אדם רוצה לבדוק מה מדרגתו, עליו לבדוק לא רק כמה מעשים הוא עושה 
]שגם זה דבר גדול לאין שיעור[, אלא כמה הרהורי אמת פועלים בתוך נפשו.

ִצוּוֶייָה  ְדָרֶכיָה,  ִּבְראֹותֹו  ַּבּתֹוָרה,  עֹוֵסק  הּוא  ִאם  ַאְך 
ִהְתעֹוְררּות  ּבֹו  ִיְתַחֵּדׁש  ֵמֵאָליו  סֹוף  סֹוף  ִהֵּנה  ְוַאְזָהרֹוֶתיָה, 

ֶׁשְּיִביֵאהּו ֶאל ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוב. 

אם אדם עוסק בתורה באמת, בצורה הראויה, תבוא לו התעוררות פנימית 
לחפש אמת.
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יבוא אדם וישאל: הרי רבים עוסקים בתורה, ולא רואים שמאליו יתחדש בו 
התעוררות שיביאהו אל הדרך הטוב? 

כנראה שהם אינם עוסקים בתורה באמת! אילו היו עוסקים באמת - התורה 
היתה מביאה אותם למעלה הזו.

ָאְמרּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )פתיחתא דאיכה רבתי(: ׳ַהְלַואי  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
אֹוִתי ָעְזבּו ְותֹוָרִתי ָׁשְמרּו, ֶׁשַהָּמאֹור ֶׁשָּבּה ַמֲחִזיָרן ְלמּוָטב׳.

מאמר חז״ל זה ידוע לכולם ומצפצפים בו פיות רבים: ״המאור שבה מחזירן 
רבים מקיימים בשלמות את  הרואות שאנשים  עינינו  כאמור,  למוטב״. אבל 
ולכאורה חלקם גם מקיימים את ״ותורתי  דברי חז״ל ״אותי עזבו״ רח״ל... 

שמרו״ - ואעפי״כ המאור שבה אינו מחזירם למוטב. מדוע?

תשובה לדבר: כי גם את התורה אינם אוחזים באמת. אם אדם היה אוחז את 
התורה באמת, המאור שבה היה מחזירו לבורא עולם, אבל כשהוא אוחז את 
התורה מן השפה ולחוץ, כתורתם של דואג ואחיתופל, התורה אינה מביאה 

לידי אמת.

לא צריך לחפש זאת דוקא בדורנו. אם כבר בימי דוד המלך ע״ה היו אנשים 
שהתורה לא הביאה אותם להיכן שצריך, ק״ו בדורנו, דור אחרון, שיתכן כי 
היא   - אמיתית  התורה  אם  רק  שצריך.  להיכן  האדם  את  תביא  לא  התורה 

עשויה להביא את האדם לבעל האמת.

״המאור שבה מחזירן למוטב״, הני מילי באדם שמגיע למאור שבה. כיצד? אם 
הוא מחפש אמת בתורה, הוא יחדור לעומקה הפנימי, שהוא ״המאור שבה״. 
אך אם אינו מחפש אמת, הרי שהוא עוסק רק בגלד החיצוני שבתורה, והיא 

לא תביא אותו אל השלמות הנרצית.

ַהַּמֲעֶׂשה  ֶחְׁשּבֹון  ֶאל  ָהִעִּתים  ְקִביַעת  ֵּכן  ַגם  ֶזה  ִּבְכַלל  ְוִהֵּנה 
ְוִתּקּונֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכַתְבִּתי ְלַמְעָלה. 

כלומר, קביעת העתים לחשבון המעשה ותיקונו, נכללת ב״תורה מביאה לידי 
זהירות״.
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אמנם אין זה מובן, כי לכאורה ״תורה מביאה לידי זהירות״ הכוונה בלימוד, 
לידי  מביאה  תורה  בכלל  לא  זהירות,  בכלל  הוא  ותיקונו  המעשה  וחשבון 

זהירות?

אבל בעומק יותר, המסקנות הנובעות מחשבון המעשה תלויות בצורת עשיית 
החשבון, מאיזו נקודה יוצאים. יושבים שני שותפים בעלי עסק, כל אחד עושה 

חשבון כמה רווחים ישנם מהעסק, וכל אחד מגיע למספר שונה. הכיצד? 

השאלה היא איך מסתכלים על הדבר. גם אם שניהם יגדירו שחלוקת הרווחים 
נעשית שוה בשוה, חמישים אחוז לכל אחד, כשיבואו למספרים, פתאום כל 
אחד יגלה שהגיע לתוצאות לגמרי שונות. השאלה מה מוגדר רווח, איך מנכים 
את הקרן, מה נחשב המלאי העכשווי וכו׳. כל אחד מהשותפים מנסה להטות 

את החשבון לכיוון שלו, ולהגדיר את הדברים כפי שהוא רוצה.

כשהחשבון ׳יבש׳, לא מורכב - הוא ברור, אבל כשהחשבון נבנה על גבי דברים 
מורכבים - כאן כבר החשבון עצמו לא ברור. ודאי שאם לוחצים על המחשב 
שתיים ועוד שתיים - נקבל תשובה ברורה, אבל להגיע להנחה שהתרגיל כאן 

הוא באמת שתיים ועוד שתיים - זו כבר שאלה לא פשוטה כלל.

אדם יכול לעשות את חשבון נפשו, ולעולם לא להגיע לאמת. מדוע? משל למה 
הדבר דומה, אדם יחשבן את הסחורה שיש לו במחסנים: אלף טון סוכר ועוד 
אלף טון קמח, הגיע לאלפיים טון. חשבון נכון, אלא שהבעיה היא שבמציאות 

אין לו במחסן אפילו חמש מאות טון מכל סוג...

החשבון הוא נכון אם אדם תופס את הדברים כמו שהם. אם לא - החשבון 
אינו נכון.

התורה המביאה לידי זהירות היא ״תורת אמת״, שעניינה תפיסת המציאות 
כמו שהיא. דבר שהוא מציאות הוא אמת, דבר שאינו מציאות הוא שקר.

באדם ישנן שתי הבחנות: אדם מלשון ֲאָדָמה וגם מלשון ֶאַדֶמה, דמיון. ֲאָדָמה 
בבחינה שהוא עומד על הקרקע ותופס את המציאות, ומאידך יש בו גם הבחנה 

של דמיון שהוא מנותק מהמציאות.

הקב״ה איסתכל באורייתא וברא עלמא, כלומר התורה היא המציאות. אם אדם 
דבוק באמת בתורה, הוא יכול לתפוס את המציאות כמו שהיא. אם אדם לא 
דבוק באמת בתורה, הוא חי בעלמא דדמיון, הוא לא תופס את המציאות כמו 
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שהיא. הוא עושה חשבון הנפש של עצמו אך אינו מבין את עצמו. בכדי שיבין 
את עצמו, מוכרח שתהיה לו תפיסת אמת, תפיסת המציאות כמו שהיא.

נמצא אפוא, שאם אין לאדם ״תורה מביאה לידי זהירות״, חסרה לו תפיסת 
המציאות, וממילא חשבון המעשה שלו לא יהיה נכון.

לכן, קביעת העתים לחשבון המעשה ותיקונו - אף היא בכלל ״תורה מביאה 
לידי זהירות״, כי כשיש לאדם תפיסה מציאותית ברורה מכח התורה הקדושה, 

הוא מחשב לפי הנתונים העכשוויים המציאותיים, ורק כך חשבונו יצא נכון.

ָחָכם  ִאם  ֵמֲעָסָקיו,  ְּפַנאי  לֹו  ֵאר  ִּיּׁשָ ּׁשֶ ַמה  ָּכל  ֶזה,  ָּכל  ּוִמְּלַבד 
ַיְרֵּפהּו  ְוֹלא  ִמָּיד  ּבֹו  ֹיאַחז  ֶאָּלא  ְיַאְּבֵדהּו,  ֶׁשֹּלא  ַוַּדאי  הּוא, 

ַלֲעסֹק ּבֹו ְּבֵעֶסק ַנְפׁשֹו ְוִתּקּון ֲעבֹוָדתֹו. 

לכאורה לא מובן מדוע דוקא אם חכם הוא לא יאבד זמנו, הרי כל אדם שאינו 
טיפש גמור יודע שהחיים נגמרים וצריך לנצל כל רגע. הסיבה שאינו מיישם 
זאת בפועל היא משום שיש לו יצר הרע, תאוות וכו׳, אבל מה זה קשור לחכם? 
בכדי להבין זאת לא צריך להיות חכם, ובכדי לעשות זאת, לכאורה החכמה לא 

תועיל, אלא נצרכת עבודה עצמית!

עומק הדברים: ״חכם״ הגדרתו אדם המחובר לחכמה. לא חכם בכח, שלאחר 
שילמד ידע, אלא אדם שיש בו בגילוי את נקודת החכמה. רק אדם כזה ינצל 

את זמנו הפנוי לעסוק בעסק נפשו ותיקון עבודתו.

חושק  הפנאי  בשעת  אחד  כל  אוהב.  שהוא  למה  להתחבר  האדם  טבע  שכן, 
באופן טבעי לעשות את מה שהוא אוהב לעשות. ילד אחד אוהב לשחק בכדור, 
השני אוהב לרכב על אופניים, כל ילד לפי עניינו. מה עושה אדם מבוגר בשעת 
ויש המתעניין  ]״חדשות״[,  בעולם  בנעשה  להתעדכן  מי שאוהב  יש  הפנאי? 

בתחומים אחרים. 

שם  החכמה,  אל  פונה  הוא  טבעי  באופן  הפנאי?  בשעת  פונה  החכם  להיכן 
ולא  מיד  בו  יאחז  הוא  מעסקיו  פנאי  לו  ישאר  כאשר  החכם,  לכן  נטייתו. 

ירפהו, כי באופן טבעי לשם הוא חושק.
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אין זו עצה כיצד להתמודד עם היצר בשעות הפנאי, כי אם מצב של אדם החי 
במהלך של ״תורה מביאה״, ממילא באופן טבעי בזמן שאינו טרוד בעסקיו הוא 

פונה אל החכמה.

ודאי שאין לך אדם שאין לו נסיונות וטרדות החיים, אבל רוב בני האדם, גם 
אם אין להם טרדות אינם פונים לחכמה, כי לא זו תשוקת חייהם.

״תורה מביאה לידי זהירות״. איזו תורה תביא את האדם לידי זהירות, קביעות 
עתים לתורה שחרית וערבית? ברור שלא. רק אדם המקושר לתורה, תורתו 

תביאהו אל הזהירות. 

זו לא רק שאלה של זמן, כמה הוא לומד. יכול להיות שהוא לומד כל היום והוא 
לא מקושר, ויכול להיות שמצד ההכרח הוא עוסק חלק מהזמן לפרנסתו והוא 
מקושר. השאלה האם הוא קשור אליה בנפשו, או שהוא עוסק בה כלאחר יד, 
אך נפשו איננה קשורה. המדד לכך: מה קורה בשעת הפנאי, להיכן הוא פונה. 

כבר אמרו רבותינו על הפסוק ״על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי״, 
אם רצוני לדעת מה אהבה נפשי - עלי לבדוק מה קורה ״על משכבי בלילות״, 
כשאני שוכב במטה והולך לישון, על מה אני חושב באופן טבעי? כל אדם חושב 

מחשבות בנושאים שבאופן טבעי הוא נמשך אליהם.

אדם צריך לבדוק בעצמו: אם רח״ל הוא היה פטור מן המצוות, כגון חרש או 
סומא ]לפי חלק מהשיטות[, האם גם אז היה לומד תורה או לא? הוא יכול 
לומר: אם אינני מחוייב אינני לומד. אבל מי שבאופן טבעי נמשך לשם, לא רק 

מחמת החיוב, אלא ״כי הם חיינו״ - ילמד גם אם פטור הוא מכל המצוות. 

אדם הלומד תורה רק כדי שתביאהו לחיי העולם הבא, או רק מחמת שעוון 
ביטול תורה חמור מכל העוונות - ודאי שזכות גדולה נפלה בחלקו, אבל הוא 

לא במדרגת ״תורה מביאה לידי זהירות״.

דברי הרמח״ל כאן אינם בבחינת עצה, שבכל רגע פנוי שיש לו יעסוק בחכמה, 
אלא שאם ״חכם הוא״, הרי שזה מה שהוא עושה באופן טבעי, ואם כך - הוא 

אכן במדרגת ״תורה מביאה לידי זהירות״.
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ְוֶזה ַהַּמְפִסיד ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ַהּיֹוֵתר ְּכָלִלי, ִהֵּנה הּוא ַהּיֹוֵתר 
ַקל ְלִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהָּמֵלט ִמֶּמּנּו.

יותר,  לו  בזמנים שקשה  על האדם להרגיל את עצמו לעסוק בעניני חכמה. 
יעסוק בחלקי החכמה היותר קלים, ובזמנים שמחשבתו שקטה ורגועה, יותר 
כח  עם  תמיד  להיות  צריך  שלו  העסק  אבל  עמוקים,  יותר  בענינים  יעסוק 

המחשבה.

אדם מטבעו נוטה לקרוא עיתונים וכדומה בזמן שאין לו כח. עומק הבעיה בכך 
]מלבד דברי ההבל, הלשון הרע והרכילות שבהם[, שהוא מתרגל להעסיק את 
עצמו בדברים שאין בהם מחשבה. אוי לו ואבוי לנפשו אם שם הוא משקיע את 

המחשבה. רוב בני האדם לא משקיעים שם מחשבה, אלא זה סוג של פורקן.

עבודת האדם היא להרגיל את מחשבתו שתהיה ערה ופועלת לאורך כל היממה. 
אי אפשר כמובן לחשוב כל הזמן. כשמרגיש אדם מאמץ מחשבתי עליו להשקיט 
זאת, אך יעשה זאת ע״י השקטה של מחשבה קלה. על אף שלפעמים יש זמנים 
שאדם צריך לא לחשוב כלל, אבל בכללות אדם צריך להרגיל את עצמו שמוחו 

יהיה פעיל באופן תמידי. 

כמובן, אין לעשות זאת בבת אחת, אלא בהדרגה. אבל היעד, תכלית העבודה 
היא, שמחשבתו תהיה פועלת כל הזמן - או בעיון בדברי תורה, או במחשבה 
על עבודת הנפש שלו. הצד השווה שבהן שמחשבתו פועלת. לא רק פועלת 
מה לעשות, אלא מחשבה עיונית. ״החכמים הולכים וחושבים תמיד״. הצלחת 

אנשי הפנימיות היא מכח כך שמחשבתם פועלת בתמידיות. 

רוב האנשים שמנסים ואינם מצליחים, זה מחמת שהם מנסים לעשות אבל 
הכוחות הפנימיים שלהם אינם פועלים, מחשבתם רפויה. ככל שמחשבת האדם 

יותר חזקה, יש לו כלי חזק יותר להצליח.

ִּכי  ְוַהָּלצֹון,  ַהְּשחֹוק  ְוהּוא  ְמאֹד,  ָקֶׁשה  הּוא  ִהֵּנה  ִני  ַהּׁשֵ ַאְך 
ְמאֹד  ֶׁשָּקֶׁשה  ַהָּגדֹול,  ַּבָּים  ֶׁשּטֹוֵבַע  ְּכִמי  ָּבם הּוא  ֶׁשּטֹוֵבַע  ִמי 

ְלִהָּמֵלט ִמֶּמּנּו.
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מי שאינו טבוע בשחוק ובלצון, לא מבין כל כך מה הבעיה. האם באמת כל כך 
קשה להימלט מהם?! 

ובכן, נתבונן ראשית ביסוד הדברים. 

ידועים דברי חז״ל: ״זד יהיר לץ שמו״ - זה עמלק. קליפת עמלק היא הקליפה 
הקשה ביותר שישנה, כידוע. כעת מבינים מהיכן מקור דברי הרמח״ל שהלצון 
הוא דבר שקשה מאד לצאת ממנו. צריך להבין מדוע, אבל ראשית כל, הנחת 
הבסיס הכתובה בדברי רבותינו היא, שליצנות היא הדבר הקשה ביותר שאדם 

יכול לשקוע בו.

בפשטות זה נראה לאדם לא כך, אבל כשנבין מדוע - נראה שזה אכן כך.

מה שורש הבעיה של הליצן? זה שהוא מעביר את זמנו לבטלה ועוסק בדברי 
ולא  לבטלה  זמנם  את  להעביר  איך  לאנשים  שיטות  הרבה  עוד  יש  ליצנות? 

לעסוק בתכלית החיים. מדוע הליצנות קשה מכולם?

ֵאין  ֶׁשְּכָבר  ַעד  ָהָאָדם,  ֵלב  ֶאת  ְמַאֵּבד  הּוא  ַהְּשחֹוק  ִהֵּנה  ִּכי 
ַהַּטַעם ְוַהֵּדָעה מֹוֶׁשֶלת ּבֹו, ַוֲהֵרי הּוא ְּכִׁשּכֹור אֹו ׁשֹוֶטה ֲאֶׁשר 
ִאי ֶאְפָׁשר ָלֵתת ָלֶהם ָעְרָמה אֹו ְלַהְנִהיָגם, ִּכי ֵאיָנם ְמַקְּבִלים 

ַהְנָהָגה. 

ההיפך של ליצנות הוא כובד ראש, אדם שהדעת היא המנווטת אותו. ליצן 
הוא אדם הלוקח דברים בקלות ראש. הוא לוקח דבר שהוא בעצם רציני, והופך 

אותו לליצנות.

חז״ל אומרים: ״כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דעבודה זרה דשריא״ )מגילה 
כה ע״ב(. מדוע ליצנות מעבודה זרה מותרת? כי ליצנות עניינה לקחת דבר ולהפוך 

אותו לכלום. בעבודה זרה ישנה מצוה של ״אבד תאבדון״. ישנו איבוד בפועל, 
לנתץ אותה בידים, וישנו איבוד שלה בדעה, וזאת מכח הליצנות.

זוהי ליצנות - לקיחת המציאות והפיכתה ללא קיימת. למשל, אומרים לאדם: 
תיזהר, אל תלך למקום פלוני, זה מסוכן. בא ליצן ואומר לו: ׳לא יקרה כלום!׳ 

הוא בעצם מנסה לעקור את המציאות.
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לכן קליפת עמלק היא הקליפה הקשה מכולן, כי מנסים לעקור מציאות, ובסוף 
מגיעים רח״ל לכפירה שהיא עקירת מציאות הבורא יתברך ח״ו, לא מאמינים 

בה.

אדם שמתרגל להתלוצץ, אפילו אם אינו מתלוצץ ח״ו על דברים שבקדושה, 
אלא סתם הוא רגיל לדבר דברי ליצנות על דברים של מה בכך - חודרת לעומק 
כלא  אליה  באופן שמתייחסים  להתמודד עם מציאות  נפשו התפיסה שניתן 

קיימת.

זהו עומק הבעיה הטמונה בכח הליצנות, שעל ידו מאבד האדם את הכח השכלי 
התופס מציאות כמו שהיא. 

קליפה זו, כאמור, היא הקשה ביותר, והיא עוקרת את האדם בעיקר מהנקודה 
בה עוסקים אנו כעת - הזהירות.

שכן, כל ענין הזהירות הוא לתפוס את המציאות כמו שהיא, ואילו הלץ אומר: 
לא זו המציאות, אין צורך להיזהר.

לבאר  והעמקנו  זהירות״.  לידי  מביאה  ״תורה  הוא:  כולה  כל העבודה  שורש 
שמציאות העולם היא התורה הקדושה, כמו שאמרו חז״ל: ״איסתכל באורייתא 
וברא עלמא״, וכשזוכה אדם לתורה הוא תופס את המציאות כמו שהיא ומכח 
כך נזהר. מה שעוקר את האדם רח״ל מ״תורה מביאה לידי זהירות״, זו הליצנות 

העוקרת את תפיסת המציאות, ממילא הוא לא נזהר.

רוב עוונות בני האדם ורוב טעויותיהם אינם נובעים מרוע לב ושחיתות ]על 
אף שגם זה קיים[. אצל רוב בני האדם זוהי תלישות מסויימת מהמציאות.

לו בית,  לו חכמה - חסר  ג(, א״כ מי שחסרה  כד,  )משלי  יבנה בית״  ״בחכמה 
גדולי  עם  מתייעצים  מדוע  המציאות.  תפיסת  לו  חסרה  יציבות,  לו  חסרה 
ישראל בעניני הנהגה מעשית? כי הם המציאותיים ביותר! מי שיש לו חכמה 
סימן שגם   - לא  טוב מאחרים. אם  יותר  גם את המציאות  תופס  אמיתית, 

בחכמה חסר לו.

שורש היראה כולה הוא תפיסת המציאות כמו שהיא. הכח שעוקר מהאדם את 
תפיסת המציאות כמו שהיא, עוקר ממנו בעצם את שורש היראה הפנימית.



תתשר פרק ה: מפסידי הזהירות וההרחקה ישריםמסילת

לכן, הדבר שקשה מאד להינצל ממנו הוא השחוק והלצון. שכן, מי מאיתנו לא 
יודע כמה קשה להתמודד עם המציאות. כמו בת יענה, רוצים לטמון את הראש 

בחול ובזה לנסות לפתור את הבעיה. 

אדם רואה שנוטפים מים מהתקרה בחורף, ואומר: ׳יהיה בסדר, לא נורא׳... מה 
יהיה בסדר? וכי ברגע שאמר זאת החור בתקרה נסתם?! הרי זו שטות ובריחה 

מהמציאות!

׳יהיה  אומר:  והוא  הילד,  עם  בעיה  שיש  ואומר  מתקשר  הילד  של  המלמד 
בסדר׳... הוא בעצם מנסה לא להתמודד עם המציאות.

הנסיעה.  בזמן  מהמנוע  עולה  רעש  שהוא  איזה  ושומע  במכונית  נוסע  אדם 
תגובתו: ׳לא נורא, עוד רגע הרעש יפסיק!׳... עד שהמנוע לא עולה בלהבות, 

הוא לא נעצר.

גישה זו ש״יהיה בסדר״, היא רצון האדם להתנתק מהמציאות. ודאי שלפעמים 
הדבר נובע ממדרגה גבוהה במידת הבטחון, אבל ברוב הפעמים זה נובע מרצון 

האדם להתנתק מהמציאות.

בדיחות. העולם מלא באנשים שזה המקצוע שלהם. מדוע?  אנשים אוהבים 
כי החיים קשים, קשה להתמודד עם המציאות, אז האדם בורח לאיזה שהוא 

עולם דמיוני לא קיים, ושם הכל בסדר... 

אפילו כאשר הבדיחות לכאורה אינן עוקרות את המציאות, אך רואים הרי שבני 
אדם מרגישים שחרור עמוק בנפש ע״י הבדיחות. מהיכן זה נובע? מנקודה מאד 
עמוקה. האדם יוצא מעולם מציאותי, ונכנס לעולם שאינו מציאותי. שם כבר 

כל הבעיות והמכשולים אינם קיימים, הכל בסדר. זוהי עקירת כל מציאות.

רוב בני האדם אינם מודעים מה עושה להם הליצנות, אבל זהו עומק הליצנות 
- עקירת המציאות. אדם מרגיש מועקה, מרגיש מחסומים, הוא לא מסתדר 
במוסד פלוני, יש לו בעיות, הליצנות מוציאה אותו מהמציאות, ואז ברגע אחד 

הוא שוכח מכל הבעיות.

שחוק וקלות ראש מוציאים את האדם מן העולם. הם מוציאים אותו מתפיסת 
מציאות. מי שלא תופס מציאות כמו שהיא - בהכרח אינו נזהר.
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אנשים משקיעים ומהמרים בבורסה ובכל מיני רעיונות אחרים ונופלים שם. 
מעשים אלו נובעים מנקודת הליצנות שבנפש. 

יתמה האדם: זוהי אולי תאוות ממון, אך למה ליצנות?

תשובה לדבר: המהמר בעצם מנסה לתפוס עולם שאינו בדיוק קיים ולהיתלות 
בו. אדם מציאותי לא יכול להתייחס לאותו עולם שאינו קיים כמציאות גמורה. 
מטעם זה משחק בקוביא פסול לעדות, כמו שאומרת הגמ׳ במסכת סנהדרין 
)כד ע״ב(, כי הוא מנסה לתפוס עולם שאינו ממש קיים, עולם שאין לו מציאות 

גמורה, וכיון שאובדת ממנו תפיסת המציאות, כיצד יהא נאמן להעיד מה היתה 
המציאות?!

מביאה את  התורה  זה.  הגמור של  ההיפך  הוא  זהירות״  לידי  מביאה  ״תורה 
בן  לזהירות.  אותו  מביאה  וממילא  שהיא,  כמו  המציאות  את  לתפוס  האדם 
אדם שפוי ודאי לא יקפוץ לאש! אנשים עוברים עבירות, כי אינם תופסים את 

המציאות שזוהי אש כפשוטו!

העבודה היא לתפוס מציאות כמות שהיא. רואים לפעמים אדם הנכנס לעולם 
ומדומיין  יותר תלוש  יותר עמוק, רח״ל הוא נעשה  וככל שנכנס  עבודת ה׳, 
ופחות מציאותי. הוא מתחיל עם הזהירות, ממשיך עם הזריזות והנקיות, וכבר 

סבור שהוא בקדושה... מדוע?

כי אין לו את ה״תורה מביאה לידי זהירות״! אם התורה היתה מביאה אותו לידי 
הזהירות, הוא היה אדם בבחינת ֲאָדָמה, מחובר לקרקע, תופס את המציאות 

כמו שהיא, ומשם היה מגיע אל הזהירות.

אם כן, קשה עד מאד להינצל מהשחוק והליצנות, והם אחד המאבדים הקשים 
ביותר של היראה ]ובעומק של כל העבודה[.

לֹום: ׳ִלְׂשחֹוק ָאַמְרִּתי  ָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
ְמהֹוָלל ּוְלִׂשְמָחה ַמה ֹּזה עֹוָׂשה׳ )קהלת ב, ב(. ַוֲחָכִמים ִזְכרֹוָנם 
ָהָאָדם  ֶאת  ַמְרִּגיִלים  רֹאׁש  ְוַקּלּות  ׳ְׂשחֹוק  ָאְמרּו:  ִלְבָרָכה 
ְלֶעְרָוה׳ )אבות ג, יג(, ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֲחמּוָרה ִהיא ָהֶעְרָוה ֵאֶצל 
ָּכל ֶּבן ַּדַעת, ְוִלּבֹו ָיֵרא ִמְּקרֹב ֵאֶליָה ִמֹּכַח ַהִּצּיּור ֶׁשְּכָבר ִנְצַטֵּיר 
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ְּבִׂשְכלֹו ֵמֲאִמַּתת ֹּגֶדל ִּפְׁשָעּה ְורֹב ָעְנָׁשּה, ִהֵּנה ַהְּשחֹוק ְוַקּלּות 
ָהלֹוְך  אֹותֹו  ּוַמְקִריִבים  ְמַעט  ְמַעט  אֹותֹו  ַמְמִׁשיִכים  רֹאׁש 
ְוָקֵרב ֶׁשִּתְהֶיה ַהִּיְרָאה ָסָרה ֵמָעָליו ְמַעט ְמַעט, ַמְדֵרָגה ַאַחר 

ַמְדֵרָגה, ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ֶאל ֶהָעוֹון ַעְצמֹו ְוַיֲעֵׂשהּו. 

לא רק שחוק וליצנות בעניני עריות מביאים את האדם לערוה, אלא אפילו 
ליצנות בענינים אחרים - גם כן יביאוהו בסופו של דבר אל אותו עוון חמור, 

כי הליצנות מרחיקה אותו מעט מעט מן היראה.

כיצד זה פועל? מדוע הליצנות מרחיקה אותו מן היראה?

הם הם הדברים שנתבארו. הליצנות עוקרת אותו מהמציאות, והרי ״אין אדם 
חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות״ )סוטה ג ע״א(. שוטה הוא אדם שאינו 
ללמוד  ואף  מוכשר,  להיות חכם,  יכול  הוא  כמו שהיא.  תופס את המציאות 

תורה, רק חסרה לו תפיסת מציאות.

קורה לפעמים שאדם מגיע לבחינת ״לפום חורפא שבשתא״, הוא כבר השתבש 
מרוב חריפותו. לא חסרה לו חכמה. חסרה לו חכמה התופסת מציאות.

כאשר האדם מרגיל את עצמו בליצנות, הוא לאט לאט מתנתק מהמציאות, 
ואז באופן טבעי הוא מתנתק מהיראה. המציאות היא בעלת גבול, לעומת זאת 
הגבול.  ממוסרות  האדם  את  מנתקת  גבול,  ועוד  גבול  עוד  שוברת  הליצנות 
כשהוא יוצא מעולם הגבול - הוא מאבד את היראה, ואז עלול להגיע לעבירות 

החמורות ביותר!

ָּתלּוי  ַהְּזִהירּות  ְמִציאּות  ֶׁשָּכל  ֶׁשְּכמֹו  ְלִפי  ָלָּמה?  ָּכְך  ְוָכל 
ֵאינֹו  ַהְּשחֹוק  ֶׁשל  ַעְצמֹו  ָּכל  ֵּכן  ַהְּדָבִרים,  ַעל  ַהֵּלב  ְּבִׂשיַמת 
ֶאָּלא ֵמִסיר ַהֵּלב ִמן ַהַּמֲחָׁשבֹות ַהְיָׁשרֹות ְוָהִעּיּוִנּיֹות, ְוִנְמָצא 

ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו ִהְרהּוֵרי ַהִּיְרָאה ְּבִלּבֹו ְּכָלל.

מבואר כאן שהיראה תלויה בשימת הלב על הדבר, ובפשטות הכוונה שהוא 
שם לב שהמציאות היא כך וכך, ועליו להיזהר לא ליפול בה.
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אך טמונה כאן נקודה עמוקה.

את סכין השחיטה בודקים באמצעות העברתו על גבי הציפורן, ולפי ה׳אבנתא 
דלבא׳ של האדם - כך ירגיש אם ישנה פגימה בסכין או לא. אם לבו בל עמו 
- אפילו אם יעביר את ידו לא ירגיש. ככל שהוא יותר בעל לב, כך הוא יותר 

ירגיש.

עומק הדברים: בלב ישנם שני חלקים. חלק מהלב הוא ענין ההרגשות; אהבה, 
שנאה, שמחה, עצב וכו׳. חלק נוסף שקיים בלב, הוא שאדם תופס מציאות. 

זה שאדם בודק סכין ומרגיש האם יש בה פגימה או לא, זו איננה עבודת אהבת 
ה׳ ולא יראת ה׳. הוא תופס את המציאות, האם בסכין יש פגימה או לא. שכל 

ללא לב - אינו תופס את המציאות. רק הלב תופס את המציאות כמו שהיא.

עתה נתבונן: על מה בנויה היראה? לכאורה, על כך שאדם נזהר. אולם אליבא 
דאמת, לזהירות יש השפעה מועטת מאד על בנין היראה.

אולי מחמת  או  נזהר,  אינו קופץ לאש? האם משום שהוא מאד  מדוע אדם 
שימת לב מירבית? לא ולא! זהירות ושימת לב מירבית נצרכים במקום שיש 
חשש רחוק. כשקיים סיכון מאד דק - אז ע״י שימת לב מירבית עומדים על 
הסיכון ונזהרים ממנו. סיכונים הקיימים על פני השטח - אין צורך בשימת לב 
מירבית כדי להיזהר מהם, אלא באופן טבעי נזהרים מהם. הסיבה שאדם אינו 

קופץ לאש היא לא מחמת תשומת לב מיוחדת, אלא כי זהו טבעו.

בדיוק! אחרי שאדם תופס את המציאות  נקודה  בנויה על אותה  גם היראה 
בצורה ברורה, הוא לא צריך לשים לב כל הזמן. אם זו המציאות - הוא לא 

יפול בה.

שימת הלב היא כדי להבין שכך המציאות. אדם צריך שימת לב מתמדת עד 
שיגיע למצב שכך הוא תופס את המציאות, מכאן ואילך הוא כבר לא צריך 
שימת לב. זהו ״מלומדה״ של קדושה. לאחר שכבר הטביע את הדבר בקרבו, 

ממילא באופן טבעי כוחותיו פועלים בהתאם.

מציאותית  לתפיסה  אותו  מביאה  התורה  זהירות?  לידי  מביאה  תורה  איך 
ברורה, וע״י כך הוא מגיע לידי אותה זהירות. הליצנות עוקרת אותו מתפיסת 

המציאות, וממילא מהיראה.
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את  עוקרת  הליצנות  מדוע  כלל.  בלבו  היראה  הרהורי  יבואו  שלא  ונמצא 
הרהורי היראה מלבו?

משל למה הדבר דומה, אדם הולך ברחוב, האם כל רגע הוא מביט סביבו בחשש 
שמא הריצפה עומדת ליפול?! אבל אם הוא יודע שעד אתמול היו כאן עשרה 
אולי  חושש  הוא  טבעי  באופן  אותם,  סתמו  ואתמול  הכביש  לאורך  בורות 
הסתימה לא היתה כל כך טובה וכו׳. אבל אדם שמעולם לא ראה שהיו כאן 

בורות, הולך ולבו בטוח בקרבו.

קם  לא  אדם  נורמלי  באופן  בלב.  הנמצא  המחשבות? מחשש  מגיעות  מהיכן 
עם  שקם  מי  בלב...  חולה  אני  אולי  בכבד,  חולה  אני  אולי  וחושש:  בבוקר 
מחשבות כאלו - או שהוא בעל רוח הקדש, או שהוא סובל מבעיה נפשית 

רח״ל.

אבל אם בלילה לבו דפק, והוא גם מרגיש בגופו כל מיני בעיות תפקודיות - 
יתכן אמנם שהבעיה לא בלב ולא בכבד, אבל ישנו בסיס מסויים להבין מדוע 
חושב  הוא  סתם,  דברים  על  חושב  אינו  אדם  של  מוחו  החשש.  בלבו  עלה 

עליהם כי היתה סיבה קודמת.

מה פתאום שאדם יתחיל לחשוב על היראה? אם כבר הרגיש את הסיכון - הוא 
מתחיל לחשוב. ככל שהוא פחות מרגיש סיכון - הוא לא חושש לזה. 

יושב כאן וחושש שמא יפלו טילים. אם אדם שמע שהתחילה  אף אחד לא 
מלחמה בעולם רח״ל, הוא מתחיל לפחד. אם לא - מדוע שיחשוש?!

זה שצריכים לחשוב על היראה בעבודת ה׳ - כולם יודעים, ואעפי״כ כמעט אף 
אחד אינו חושב. מדוע? כי המחשבה תלויה בתפיסת המציאות של הלב. 

כאשר נכנס האדם לעולם של ליצנות, הוא מתנתק מהמציאות, והתולדה של 
זה: לא יבואו הרהורי היראה בלבו כלל, הוא כבר לא מפחד. יש שלב ראשון 
שאדם מפחד ממשהו, וכשעושים ליצנות הוא נרגע. ויש שלב בנפש שהאדם 

פשוט כבר לא מפחד. 

זוהי אחת משיטות הריפוי הקיימות בימינו. הקימו סדנאות לצחוק וליצנות, 
בקיצור  למות  איך  שיטה  זוהי  השיטה...  להצלחת  מוכחים  מחקרים  וישנם 

שנים ולהגיע ישר לגיהנם - בריא!... עפרא לפומייהו!
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הליצנות  מסויים  שבמובן  ודאי  אדם.  מרפאים  לא  ליצנות  של  שיטות  עם 
מרפאה, שכן, אדם נהיה חולה מחמת מתחים פנימיים, והליצנות מנתקת אותו 
מהמציאות, ממילא הוא נהיה בריא גופנית. אבל אין לך בית קברות של הנשמה 

יותר גדול משיטה זו!

משל לאדם שרח״ל היתה לו מחלה ברגל, בא הרופא והגה רעיון: נחתוך את 
הרגל, נשרוף אותה באש, ואם לא תהיה רגל - לא יהיה מקום למחלה. שיטת 

רפואה...

על  שחרור  הרגשת  של  למצב  ולהביאו  הגוף  את  לקחת  שיטה  זו  הליצנות 
שמגיעה  רפואה  האמיתי.  מהמצב  בריחה  זוהי  מהמציאות.  התנתקות  ידי 
מהתנתקות מהמציאות יכולה להיות רפואה לגוף, אך זו המחלה הגדולה ביותר 

לנשמה, כי אדם מתנתק מהאמת, מהתפיסה הפנימית.

ימלא  ״אז  ובעולם הבא?  הזה״.  בעולם  פיו שחוק  לו לאדם שימלא  ״אסור 
שחוק פינו״. מדוע? כי אז נראה ש״היינו כחולמים״, שכל העולם הזה אינו 
מציאות, וזה גופא יהיה השחוק. משא״כ בעולם הזה, אסור לאדם למלא פיו 

שחוק, כי אז הוא יתנתק מהמציאות ולא תהיה לו יראה. 

אמנם, האיסור הוא רק למלא פיו שחוק, אך מעט שחוק מותר שיהיה לאדם, 
ואף מוכרח הוא לו. שכן, כוחות הגוף אינם יכולים להחזיק מעמד עם המציאות 
מעט  בדמות  הרפיה  נקודת  שהיא  איזו  לאדם  ונצרכת  העולם,  של  הכואבת 
שחוק. כשם שאדם צריך מעט לישון, מעט לנוח, כך גם הוא נזקק למעט שחוק 

המעניק לו מעט רוגע, משחרר אותו מהמציאות. 

אבל משל למה הדבר דומה, אדם הגיע למסקנה שהשינה משחררת אותו, וכעת 
הוא לוקח כדורי שינה וישן עשרים וארבע שעות, שבעה ימים בשבוע, ללא 
לימוד  וללא  וערבית  תפילת שחרית, ללא קריאת שמע, ללא תפילות מנחה 

תורה, כלום!...

אי אפשר להתנתק מהמציאות. שינה טובה לאדם כהרפיה זמנית, אך בבוקר 
עליו לקום ולעמוד עם שתי רגליו על קרקע המציאות.

כך גם בענין השחוק. אי אפשר לבנות את החיים על גבי השחוק והליצנות. 
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קליפת עמלק היא קליפת אבדון. אך כהרפיה זמנית ומוגבלת ניתן להשתמש 
בשחוק, כחיזוק ומנוף להמשך העליה בעבודת הבורא. 

ְוִתְרֶאה ֹקִׁשי ַהָּלצֹון ְוַהְׁשָחָתתֹו ָהַרָּבה, ִּכי ְּכמֹו ַהָּמֵגן ַהָּמׁשּוַח 
ְוַיִּפיל ֵמָעָליו ַהִחִּצים ּוַמְׁשִליָכם ָלָאֶרץ,  ַיְׁשִמיט  ְּבֶׁשֶמן ֲאֶׁשר 
ִּבְפֵני  ַהָּלצֹון  ֵּכן  ָהָאָדם,  ּגּוף  ֶאל  ֶׁשַּיִּגיעּו  אֹוָתם  ַיִּניַח  ְוֹלא 
ַיִּפיל  ָקָטן  ּוִבְׂשחֹוק  ֶאָחד  ְּבֵליָצנּות  ִּכי  ְוַהַּמְרּדּות,  ַהּתֹוֵכָחה 
ְוַהִהְתַּפֲעלּות,  ַהִהְתעֹוְררּות  ִמן  ָּגדֹול  ִרּבּוי  ֵמָעָליו  ָהָאָדם 
ַהֵּלב ִמְתעֹוֵרר ּוִמְתַּפֵעל ְּבַעְצמֹו ִמֵּדי ְראֹותֹו אֹו ָׁשְמעֹו  ַמה ּׁשֶ
ּוְבֹכַח  ַּבַּמֲעִׂשים.  ְוַהִּפְׁשּפּוׁש  ַהֶחְׁשּבֹון  ֶאל  ֶׁשְּיִעירּוהּו  ִעְנָיִנים 
ַהֵּליָצנּות ִיּפֹל ַהּכֹל ָלָאֶרץ ְוֹלא ַיֲעׂשּו ּבֹו ֹרֶׁשם ְּכָלל, ְוֹלא ִמְּפֵני 
ֻחְלַׁשת ָהִעְנָיִנים ְוֹלא ִמְּפֵני ֶחְסרֹון ֲהָבַנת ַהֵּלב, ֶאָּלא ִמְּפֵני ֹּכַח 

ַהָּלצֹון ַההֹוֵרס ָּכל ִעְנְיֵני ַהּמּוָסר ְוַהִּיְרָאה. 

המגן  שהיה  לולי  בשמן.  המשוח  למגן  הליצנות  את  ממשיל  הרמח״ל  רבינו 
משוח בשמן, החץ היה נכנס לתוך האדם והורגו, וע״י שמושחים אותו בשמן 

]שזהו חלק מטכסיסי המלחמה[, החץ מחליק ונופל ארצה.

אם אין שמן - הדבר יכול להיתפס. השמן יוצר מצב שהדבר לא נתפס, אלא 
ממשיך הלאה ומדלג על גוף האדם.

זהו עומק המושג ליצנות. הליצנות אינה גורמת לחוסר מגע מוחלט עם דברי 
התוכחה. הרי אותו ליצן, בשעה שמדברים אליו דברי חיזוק והתעוררות - הוא 
שומע את הדברים ואף מבין אותם, כלשון הרמח״ל שמה שהדברים לא יעשו 
בו רושם כלל אינו מפני חסרון הבנת הלב, אלא אף שהוא שומע ומבין - אך 

אינו מייחס להם שום חשיבות מחמת הליצנות.

כאשר האדם ח״ו הופך להיות לץ, אין כוונת הדבר שהוא מפסיק לשמוע. ישנה 
רח״ל, אבל אפילו  אזניו משמוע תוכחה  לץ האוטם  גם אפשרות של  אמנם 
אם הוא בדרגה שהוא שומע, ואף יכול לחזור על הדברים בעל פה, אפילו הכי 
אינם נוגעים לנקודת לבבו. כביכול הם מחליקים, מגיעים אליו אך ממשיכים 

הלאה.
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סכנה  על  ומדברים  מסוכן,  הוא  כי  פלוני  מעשה  אל תעשה  לאדם:  אומרים 
פיזית פשוטה, כגון: אל תטייל באזור ההרים הגבוהים, כי לפי בדיקה שנערכה, 
כך וכך אחוז מהמטיילים שם מתים. הוא עושה ליצנות מהדבר, וכן הולך לטייל 

שם.

אם נשאל אותו: וכי אין שם הר? יאמר: לא, יש שם הר. וכי אנשים לא נפלו? 
נפלו. לא מתו? מתו. אז מדוע אינך מפחד? כח הליצנות עקר ממנו את הפחד!

אם הגדרת הדבר היתה שהליצנות אומרת: לא, אף אחד לא מת, או - אני הולך 
לטייל במקום שבכלל אין הרים, נמצא שהוא מכחיש את המציאות מעיקרא. 
לא זה המשל שמביא רבינו הרמח״ל. במשל, החץ מגיע אל הגוף, אך לא נתפס 

בו, אלא ממשיך הלאה כאילו אינו קיים.

זוהי מידת הליצנות. הרי האדם רואה את הדבר בעיניים, ואם ישאלוהו האם 
הדבר קיים יאמר שכן. לא מדובר רח״ל על לץ המכחיש את מציאות השי״ת, 
כאן מדובר בלץ שמתלוצץ על דברים קיימים ומוכחים, דברים שהם מציאות 

ברורה.

ישנה כאן, אפוא, סתירה עמוקה בנפש. אם נשאל אותו האם הדבר קיים, הוא 
יאמר שכן. אם כך, מדוע הנך מתנהג כאילו הוא לא קיים? זה כח הליצנות! 
הדבר קיים, הסיכון ידוע, ואפילו הכי האדם מתלוצץ מהסיכון ולא מתייחס 
אליו. הליצנות גורמת לו לאיזה שהוא ניתוק מערכות. מחד עיניו רואות את 
אל  להתייחס  ממאן  הוא  ומאידך  הסכנה,  של  בקיומה  מרגיש  הלב  הדברים, 

המציאות כמציאות ולהתאים את הנהגתו לאותה מציאות. 

כאמור לעיל, עמלק הוא בבחינת לץ ]״זד יהיר לץ שמו״[, והוא גם בגימטריה 
ספק, כידוע.

כל ספק עניינו שיוצרים מצב של שני צדדים, וגם כאן: האדם מחד מסכים 
שהדבר קיים, ומאידך לא מסכים שהוא קיים. לא שהוא מבטל את קיומו לגמרי, 
כי סוף סוף הוא רואהו לנגד עיניו, אלא שהגם שרואה את הדבר כמציאות, 
בעומק נפשו הוא לא מתייחס אליו כמציאות גמורה, וממילא אינו מרגיש חובה 

להתאים את עצמו ואת מעשיו לאותו מצב.

ח״ו  כופר  אינו  הוא  בו.  למרוד  ומתכוון  ריבונו  את  שיודע  עמלק  כח  זהו 
במציאות ה׳, אלא מודה בקיומו וח״ו עושה ליצנות מקיומו. זוהי ליצנות - אי 

יחס להויה קיימת.
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כח הליצנות עוקר מנפש האדם את הבחנת המציאות, כביכול הלץ אומר: זו 
מציאות, ואפילו הכי אתנהג כאילו זו איננה מציאות.

אם היה מכחיש את המציאות לגמרי - פעמים רבות זו מערכת קלה יותר, כי 
באופן שיש כאן הר ואפשר ליפול, הליצנות לא היתה תקפה. הרי הוא לא יכול 

לבא ולטעון שאין כאן הר, כי הוא עצמו יבין שאינו שפוי בדעתו.

כח הליצנות הוא שורש הספק, שורש הפירוד. לא רק פירוד כלפי חוץ, אלא 
גם בתוך האדם עצמו, הוא מתייחס לדבר מחד כקיים, ומאידך הנהגתו כאילו 

אינו קיים.

לפי זה נבין את עומק המשל העמוק שהביא רבינו הרמח״ל בענין החץ והמגן 
המשוח בשמן. 

אם לא היה כאן אדם - החץ לא היה מזיקו. אך כיון שהאדם קיים, החץ היה 
צריך לחדור לגופו. המגן המשוח בשמן יוצר מצב שמחד האדם קיים, ומאידך 

החץ מתייחס אליו כאילו אינו קיים. 

אילו באמת האדם לא היה קיים, החץ היה צריך להמשיך הלאה. אך החץ לא 
ממשיך הלאה, הוא נופל לארץ מחמת שיש דבר שעצר אותו. אם אותו דבר 
עצר אותו, מדוע אינו נכנס בתוכו? זה לא שכח המגן כל כך חזק שהוא עוצר 

את החץ, אלא הוא מחליק אותו כלפי מטה.

זוהי תפיסה של דבר שמחד הוא קיים, ומאידך הוא לא מצליח לגעת בנקודת 
הגוף, כאילו לא היה קיים, אלא מושלך הוא לארץ. ובנמשל, כמו שכותב רבינו 

הרמח״ל: בכח הליצנות יפול הכל לארץ ולא יעשו בו רושם כלל. 

ולכאורה מדוע זה מוגדר שיפיל הכל לארץ? במשל כתוב שהמגן המשוח בשמן 
ישמיד ויפיל מעליו חצים ומשליכם לארץ, כי אכן במשל ברור שהחץ נופל 
מתלוצץ  רק  הוא  לארץ,  כלום  מפיל  אינו  הרי  לכאורה  בנמשל  אבל  לארץ, 

מהדבר ולא מתייחס אליו!

ביאור הדבר נראה כך. הארץ מצד עצמה שאדם הולך על גביה, אינה מעכבת 
בעדו לעולם. אם היתה מציאות של ארץ ללא מחיצות בעולם, אדם היה יכול 
ללכת לאורך כל העולם כולו. מה שמונע מהאדם ללכת, אלו המחיצות שעל 
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גבי הארץ, אבל הארץ מצד עצמה אינה מחיצה. כאשר מפילים את המחיצה 
לתוך  להיכנס  הדרך  נוצרה   - לארץ  העיר  חומות  את  מפילים  כאשר  לארץ, 

העיר.

רבינו  שאמר  כמו  הרי  קיימות.  אינן  שהמחיצות  עניינה  לארץ  הדבר  הפלת 
הוא  היראה  כח  כלל.  בלבו  היראה  הרהורי  יבואו  שלא  ונמצא  הרמח״ל, 
בבחינת מחיצה, כח הגבול, כח השמירה שאומר לאדם: מכאן ואילך אסור לך 

ללכת! 

כמו שידוע המשל בספה״ק, היראה היא כעין קיר העומד לפני האדם ולא נותן 
לו לעבור. זהו הכח שמגביל אותו ולא נותן לו להתפשט. אם הקיר נופל לארץ, 

באפשרות האדם להמשיך הלאה בדרכו.

היראה עוצרת את האדם. מה עושה הליצנות? היא לא אומרת שמעיקרא אין 
כאן קיר. אם מעיקרא לא היה קיר, לא היה צריך להפילו לארץ. יש קיר, אבל 

הוא נפל ואפשר להמשיך ללכת.

הליצנות עליה מדברים כאן אינה עוקרת את הדבר מעיקרא, אלא ליצנות שבאה 
וממוססת את המציאות. נכון, אלו העובדות, אבל זה לא מעכב. זו ההגדרה של 
מחיצה שנפלה לארץ. יש מחיצה, אבל היא לא מפריעה ללכת, היא שוכבת, לא 

עומדת. אין כאן עקירת המציאות לגמרי, רק למחצה לשליש ולרביע.

זוהי בעצם הסכנה העמוקה ביותר הקיימת בבריאה.

ביום רואים, ובלילה, כאשר מביטים בחושך - רואים ברמה מסויימת. הזמן 
שבו קשה לראות יותר מכל זמן אחר, הוא בין הערביים. 

כאשר מערבים מציאות עם דבר שאיננו מציאות - בעצם עוקרים את הכל. לא 
ניתן לבנות על גבי זה כלום.

משל למה הדבר דומה, אדם בונה בנין, שורות שורות של לבנים, זו על גבי 
זו. שורה אחת הוא בונה במציאות, שורה שניה בדמיונו, שלישית במציאות 
ורביעית בדמיון וכו׳. בשלמא אם היה בונה הכל רק בדמיון, לפחות הבנין לא 
היה מתמוטט, כי לא בנה כלום. אבל אם שורה אחת היא מציאות ושורה אחת 

דמיון - כאן טמונה סכנת ההתמוטטות.
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משל נוסף: אדם שהוא רח״ל חולה נפש, אינו שפוי בדעתו, יושב על הכסא 
בבית חולים לחולי נפש ומדמיין שהוא נוסע במטוס ונוחת, בונה בנין, רוכש 

נכסים וכו׳. כך הוא יושב כל היום ומדמיין. בזה אין כל כך בעיה.

אבל אדם שרח״ל עתים שוטה עתים בריא, אינו יושב על הכסא בבית ומדמיין, 
אלא חצי פעולה הוא עושה, והחצי השני הוא מדמיין שזו פעולה - כאן מונחת 
הסכנה הגדולה ביותר, כי למשל הוא יוצא לדרך באמת, נכנס למכונית ומתחיל 

לנהוג, וברגע מסויים מחליט שהוא טס במטוס... 

הוא   - דבר שאינו מציאות  בה  ומערב  כאשר האדם משתמש עם המציאות 
בעצם עוקר גם את המציאות.

עירוב של מציאות עם  בזה.  זה  והרע מעורבים  זהו סוד עץ הדעת, שהטוב 
דמיון. מחד אדם הוא מלשון אָדָמה, ומאידך מלשון דמיון. אם הוא לוקח מחד 
את האדמה שזה כח המציאות, הארץ, המציאות הברורה, ומרכיב עליו את כח 

הדמיון - זהו שורש כל החורבנות כולם.

אם אדם שוכב במיטה ובמשך רבע שעה מדמיין לעצמו דברים, אבל הוא מודע 
לכך שזהו דמיון בעלמא - אין בכך כל כך בעיה. הבעיה הגדולה מתחילה כאשר 

הוא מערב דמיון עם מציאות.

מפני כח הלצון ההורס כל עניני המוסר והיראה. כפי שנתבאר לעיל בארוכה, 
המוסר והיראה בנויים על תפיסת המציאות כמו שהיא. המוסר והיראה אינם 
רואה  אינו  רק שהאדם  היא  הבעיה  קיים,  הרי  הגיהנם  דברים.  לחדש  באים 

אותו, והמוסר צריך להביאו למצב שירגיש את המציאות כמו שהיא.

אם הוא מתחבר אל אותה נקודה שעוקרת אותו מתפיסת המציאות כמו שהיא, 
הרי שעקר את חייו בכלל ואת היראה בפרט, שכולה בנויה על יסוד תפיסת 

המציאות.

אנו חוזרים ומדגישים: היראה אינה כמו שאנשים סבורים שצריך להתיירא. 
לא! עבודת היראה היא רק להיות אדם מציאותי ביותר. מי שמציאותי ביותר 

- ממילא הוא מתיירא. 

הליצנות עוקרת מהאדם את היראה כי היא יוצרת מציאות חדשה עם גבולות 
אחרים, מציאויות שונות. 
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בשעה שאדם ח״ו נכנס לאותו מהלך של ליצנות, אין הכוונה שהוא לא מבין 
את הדברים בשכלו, וגם לא שהוא מכחיש את המציאות לגמרי, אלא שהוא 

מרכיב על גביהם דברים שאינם מציאותיים.

ְוִהֵּנה ַהָּנִביא ְיַׁשְעָיה ָהָיה צֹוֵוַח ַעל ֶזה ִּכְכרּוְכָיא, ִּכי ָהָיה רֹוֶאה 
ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְלתֹוְכחֹוָתיו  ָמקֹום  ַמִּניַח  ָהָיה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ָהָיה  ֶׁשֶּזה 

ֹרֶׁשם, ְוָהָיה ְמַאֵּבד ִּתְקָוָתם ֶׁשל ַהחֹוְטִאים. 

בפשטות היה צריך להיות כתוב ״מאבד תקוותו שלא יחטאו״, כי הרי הוא 
את  מאבד  הוא  א״כ  התוכחה,  את  מקבלים  אינם  והם  אותם  להוכיח  רוצה 

התקוה להוכיח, כי התוכחה לא עוזרת. 

אבל לא זה מה שכתוב כאן ברמח״ל. לשונו הזהב היא: ״והיה מאבד תקוותם 
תקוותם.  את  לאבד  עצמם  לחוטאים  גרמה  שלו  התוכחה  החוטאים״,  של 

מדוע?

אם הם היו כאלו שאינם רוצים לשמוע את תוכחתו, באמת הוא לא היה מאבד 
את התקוה. אילו הוא היה בא ומוכיח אותם, והם אומרים: ידידי היקר, לא 
ירצו  הימים  מן  ביום  אולי  כי  איבוד של תקוה,  אין שום  מעונינים לשמוע! 

לשמוע.

אבל כאן מדובר בכאלו שכן רוצים לשמוע, והם שומעים, אבל כשמגיעים לכלל 
מעשה - אינם מצליחים לעמוד במציאות שרצו לעמוד בה, ואז הם מתחילים 
לאבד את התקוה. הוא מדבר, הם מודעים לכך שהוא צודק, אבל כשמגיעה 
לאט  ולאט  פעמיים,  פעם,  מנסים  להתמודד.  מצליחים  אינם  מעשה,  שעת 

מאבדים את התקוה.

בנפש.  מציאות  כח של  להם  היה חסר  כי  להתמודד?  הצליחו  לא  הם  מדוע 
ומדוע היה חסר להם כח זה? כי היו מחוברים לנקודת הליצנות.

מבואר כאן בעומק, שבכדי שלא לאבד תקוה, על האדם לחדד את תפיסת 
המציאות שלו. 
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וכי לאדם יש הוה אמינא שלא יצליח לדרוך על הקרקע? באופן טבעי הוא הרי 
יצליח לדרוך על הקרקע. האם יש לו הוה אמינא שלא יצליח להגיע לגבהי 

מרומים? ודאי, יותר מהוה אמינא. 

על  לדרוך  או  למעלה  לעלות  ה׳,  עבודת  של  מהותה  את  כעת  ונגדיר  הבה 
הקרקע? בדרך כלל יאמר האדם: חס ושלום לדרוך על הקרקע, צריך לעלות.

ודאי שיש בזה נקודה נכונה, אבל בעומק העבודה היא לדרוך על הקרקע. זו 
כל העבודה. כמעט כולם הולכים באויר, והעבודה היא פשוט להתחיל ללכת 

על הקרקע.

עבודת הנפש היא להיות אדם מציאותי גמור. הדברים הללו הם כל כך פשוטים, 
אבל כל כך מחודשים להרבה אנשים. עבודת ה׳ היא דבר אחד: להיות אדם 

מציאותי.

יאמר אדם: חס ושלום, הרי אם כך אנהג אהיה קשור לחומר, קשור לעסקים 
וכו׳... אוי לו למי שתופס שזו המציאות. הוא המדומיין הגמור!

אין עבודה לעלות. ״לא בשמים היא״, הקב״ה ״הורידה לארץ״ - את התורה. 
כלומר, העבודה אינה לעלות למעלה, אלא להבין ולתפוס את המציאות כמו 

שהיא, לא להיות מדומיין. זו כוונת הדבר שהורידה לארץ.

הרי לכל אדם ברור בנפשו שהוא יכול להיות אדם מציאותי ולא למשוך מהבנק 
סכום שלא קיים או לא לשבת על כסא מקופל לפני שפתח אותו. לאחד יותר 
יותר קשה, אבל כל אחד מבין שזו מציאות שהוא מוכרח לחיות  קל ולשני 

איתה.

ה׳, הוא לנסות לעלות למקומות  ביותר של הטועה בעבודת  הכשלון הגדול 
שאינם קיימים. אין שום צורך לעלות, יש צורך לתפוס את הדבר כמו שהוא.

ָאַמר: ׳ְוַעָּתה ַאל ִּתְתלֹוָצצּו ֶּפן ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם׳  ְוהּוא ַמה ּׁשֶ
)ישעיה כח, כב(. 

התחזקות  מחמת  היא  התוכחה,  לדברי  לשמוע  מצליחים  שאינכם  הסיבה 
ההתלוצצות.
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הלצון, אם כן, הוא הכח השורשי של הקליפה הגמורה ביותר שישנה בבריאה 
- קליפת עמלק. כל זמן שעמלק נמצא בעולם, ״אין השם שלם ואין הכסא 
שלם״. כאשר תוסר קליפת עמלק מן העולם, תתגלה המציאות כמו שהיא, 

וזה סוד הגאולה.

מציאות.  לא  דמיון,  הוא  חלום  כחולמים״.  ״היינו  בבחינת  הוא  הגלות  סוד 
רק  לא  מתרדמתכם״,  הקיצו  ״נרדמים  בבחינת  להיות  היא  האדם  עבודת 

להתעורר. העבודה היא לחיות ער, כלומר לא לחיות בדמיון אלא במציאות.

זה כל סוד בחירת האדם, האם הוא אדם מלשון אדמה או מלשון דמיון. שם 
נקודת הבחירה שלו.

ע״ב(,  יח  זרה  )עבודה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכִמים  ֹאֶמר  ָּגְזרּו  ּוְכָבר 
ַהָּכתּוב ַעְצמֹו ְמָבֵאר  ֶׁשַהֵּלץ ֵמִביא ַהִּיּסּוִרין ָעָליו. ְוהּוא ַמה ּׁשֶ

ְּבֵפרּוׁש: ׳ָנכֹונּו ַלֵּלִצים ְׁשָפִטים׳ )משלי יט כט(.

מה החידוש בכך שנכונו ללצים שפטים? הרי כל אדם, לאו דוקא לץ, שעובר 
על איסור, הן איסור תורה הן שבע מצוות דרבנן ושאר איסורי חכמים, נכונו 
לו שפטים. זהו מילתא דפשיטא, ידוע לכל בר בי רב דחד יומא. וכיון שאמרו 
חז״ל ״אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה״, כלומר, ישנו איסור מדברי 
סופרים להיות לץ, הרי שודאי יסבול יסורים, ומהו חידושו המיוחד של שלמה 

המלך ״נכונו ללצים שפטים״? 

ודאי ששלמה המלך לא התייחס רק לעצם הדבר שזהו עוד איסור ככל איסורי 
תורה, אלא הוא בא להגדיר שהלץ, מצד עצם היותו לץ, מכין לעצמו שפטים, 

יסורים.

מדוע?

הבה נתבונן מה הם יסורים. כאשר הדבר שלם - אין בו יסורים. כאשר גוף 
האדם בריא, הלב מתפקד, המח, הכבד, המעיים, הכל שלם - אין לו יסורים. 

כאשר הדברים אינם בשלמותם - אז מתחילים היסורים.

ואינו מצליח  לו  יסורים. אדם שחסר  לו  לו פרנסה ברווח - אין  אדם שיש 
לגמור את החודש - יש לו יסורים. 
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בעומק, אם כן, היסורים בנויים מאותה תפיסה שהדבר חסר. היסורים בעצם 
לוקחים מציאות ומכלים אותה. מכח הכילוי ישנם יסורים. לאדם חולה רח״ל 
יש יסורים כי הוא מתכלה, עד יסורים גמורים רח״ל המכלים את כל גופו של 

האדם.

קיום  רצון  היה  אילו לא  יסורים.  לו  זה שגורם  הוא  רצון הקיום שבאדם - 
לאדם - לא היה כואב לו כלום. כאשר מכלים דבר שיש לו רצון להתקיים, הרי 

שזה נגד רצונו, וממילא יש לו יסורים. 

אדם שמת על קידוש ה׳ אין לו יסורים, כידוע מדברי האריז״ל. שכן, יסורים 
נוצרים בשעה שישנו רצון קיום והוא לא מתקיים, אבל אם אדם מוכן למסור 
שם  אין  ממילא  רצונו,  נגד  פעולה  זו  אין   - יתברך  שמו  למען  חיותו  את 

יסורים.

אם כן, היסורים עניינם דבר שיש לו תשוקה להתקיים, והוא מתבטל - כולו 
או חלקו, מה לי קטלא כולא מה לי קטלא פלגא. 

שאיננה  לתפיסה  לגרום  ומנסה  המציאות,  את  לוקח  הוא  הלץ?  עושה  מה 
מציאות. במילים פשוטות: הוא מביא על עצמו יסורים! ישנה מציאות, והוא 

מנסה להתכחש אליה, לבטל אותה בתפיסתו, והרי שהביא על עצמו יסורים.

הוא שתיקה,  הדבר  אל  יחסו של האדם  כאשר  ביסורים.  נידון  איוב ששתק 
כאילו אינו קיים - הוא נידון ביסורים, כי תופס שהדבר אינו קיים.

לבאר,  כמו שהאריך המהר״ל  מוות.  צל  ״צלמוות״,  הנקרא  הגיהנם  סוד  זהו 
שכל עניינו של הגיהנם הוא כח ההעדר. לכן המלאך הממונה על הגיהנם שמו 

״דּוָמה״, מלשון דמיון.

אנשים סבורים שבגן עדן ישנם גינות, אילנות מלבלבים ושאר דברים נפלאים. 
מהו  אבל  אמת,  ודאי  והם  רבותינו  בדברי  להדיא  כתובים  שהדברים  אף  על 

העומק של גן עדן ומהו העומק של גיהנם? 

מראים לאדם מהי התפיסה המציאותית, ואיך הוא חווה את המציאות. הסתירה 
בין איך שהוא חווה את המציאות למציאות האמיתית - היא הגיהנם. גן עדן 

עניינו, אדם שתופס את המציאות כמו שהיא ומתחבר אליה כמו שהיא. 

מעתה, אם נדייק בלשון הרמח״ל: גזרו חכמים זכרונם לברכה שהלץ מביא 
היסורין עליו, לא כתוב שעל הלץ יבואו יסורים, אלא שהוא עצמו מביא את 
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היסורים עליו. זה לא בגדר עונש. דומה הוא לאדם שהביא לביתו כלב חולה 
במחלה קשה, והכלב נשך אותו. הוא הביא את העונש על עצמו.

היסורים הבאים על הלץ אינם עונש. בעצם תפיסתו שהמציאות איננה מציאות 
- בזה גופא מביא הוא על עצמו את היסורים.

ִמן  ֶׁשִּמְתַּפֵעל  ִמי  ִּכי  אֹותֹו,  נֹוֵתן  ֶׁשַהִּדין  ָדָבר  הּוא  ֶזה  ִּכי 
ְּבגּופֹו,  ֶׁשִּיְתַיֵּסר  ָצִריְך  ֵאינֹו  ַהִּלּמּוִדים,  ּוִמן  ַהִהְתּבֹוְננּות 
ְתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ִמֹּכַח  ֶזה  ְּבִלי  ֵמַחֹּטאָתיו  ָיׁשּוב  ְּכָבר  ִּכי 
ִּיְקָרא אֹו ֶׁשִּיְׁשַמע ִמן ַהּמּוָסִרים  ֶׁשִּיָּוְלדּו ִּבְלָבבֹו ַעל ְיֵדי ַמה ּׁשֶ
ַהּתֹוֵכחֹות  ִמן  ִמְתַּפֲעִלים  ֶׁשֵאיָנם  ַהֵּליָצִנים  ַאְך  ְוַהּתֹוֵכחֹות, 
ֶׁשֵאֶּלה  ָפִטים,  ַהּׁשְ ֶאָּלא  ִּתּקּון  ָלֶהם  ֵאין  ֵליָצנּוָתם,  ֹּכַח  ִמְּפֵני 
ֹלא ִיְהֶיה ָלֶהם ֹּכַח ְּבֵליָצנּוָתם ִלְדחֹוָתם ֵמֲעֵליֶהם ַּכֲאֶׁשר ִיְדחּו 

ַהּמּוָסִרים.

עד עתה נתבאר שהלץ בליצנותו מביא על עצמו יסורים ע״י הכחשת המציאות. 
כאן מוסיף רבינו הרמח״ל נקודת עומק נוספת.

הרי הקב״ה ״ממכה עצמה מתקן רטיה״. מהו התיקון שיביאו היסורים לאותו 
אדם שאין לו יראה?

כל אדם, כאמור, חייב להגיע לתפיסת מציאות כמציאות. אדם שאין בו את 
כח הליצנות, אלא תופס את המציאות כמו שהיא - אין צורך שיתייסר גופו, 
על  בלבבו  שיולדו  תשובה  הרהורי  מכח  זה,  בלי  מחטאתיו  ישוב  כבר  כי 
ידי מה שיקרא או שישמע מן המוסרים והתוכחות, הוא תופס את הדברים 

כמציאות, ומכח כך יש לו יראה. אשריו וטוב לו.

המציאות  את  תופס  אינו  הרי  הוא   - ליצנות  כח  בו  שיש  אדם  רח״ל  אבל 
 - כמציאות?  המציאות  את  שיתפוס  למצב  להגיע  לו  יגרום  מה  כמציאות. 

היסורים!

בדוק ומנוסה אצל כל מי שעבר תקופה קצת קשה בחיים. כל זמן שהכל טוב 
נאלץ  הוא  רח״ל  אחד  יום  משוחרר.  עצמו  מרגיש  הוא  כביכול  האדם,  אצל 
להתאשפז כמה ימים בבית חולים, ופתאום הוא מתחיל להרגיש מה הם החיים 
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האמיתיים. הוא כבול למיטה, לא מסוגל לזוז, ורק מנסה לחלום איך היה נראה 
יום האתמול לפני המקרה שקרה. עולמו חשך עליו. אז הוא מתחיל להיות 

מציאותי!

במשך עשרות שנים אדם אכל מה שרצה ושתה מה שרצה. יום אחד רח״ל 
משתבש משהו בגופו, הוא הולך לרופא והרופא אומר לו: ׳ידידי, מהיום אינך 
יכול לאכול מה שלבך חפץ. בבוקר תאכל כך וכך, בצהרים כך וכך, ובערב כך 
וכך, מעבר לזה - אסור לך לטעום כלום!׳ עד היום הוא אפילו לא היה שם 
לב מה הוא אוכל; היה נוטל מארונות המטבח מכל הבא ליד, לא שם לב כלל 
מהי המציאות. פתאום הוא צריך לבדוק כל דבר מאכל: האם מותר לי לאוכלו 

או לא?... 

אדם מתחיל לעכל: ישנה מציאות, אני מוכרח להקשיב לגוף שלי ולדאוג לו. 
״ונשמרתם מאד לנפשותיכם״, אי אפשר להתל ולשחק.

מתכחשים  בעצם  סבירה,  בריאות  תזונת  על  שומרים  שאינם  האנשים  רוב 
וחמש,  ארבעים  ארבעים,  לגיל  שמגיעים  עד  מסויימת.  ברמה  למציאות 
חייבים  אפשר,  אי  להבין:  מתחילים  ואז  להשתנות,  מתחילות  שהמערכות 

להקשיב למציאות! 

היסורים יוצרים אצל האדם מצב שהוא חייב להתייחס אל המציאות האמיתית 
פועלים  היסורים  אזי  המציאות,  את  לקבל  לאדם  כך שקשה  מכח  ]לפעמים 

בדיוק להיפך, ניתוק גמור[. 

״טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו״. בדרך כלל, בימי הבחרות חש האדם את עצמו 
משוחרר, מי יותר ומי פחות. בשעה טובה הוא מתחתן, ריחיים על צווארו, עול 
אשה וילדים - כעת הוא מתחיל לתפוס ולחוות את המציאות האמיתית של 

החיים. לפני כן החיים היו נראים לו ורודים מכח הדמיון. 

ארץ ישראל נקנית ביסורים. מדוע? ארץ ישראל היא המקום האמיתי. שאר 
לקנות  רוצים  אם  האמיתי.  המקום  אינן  האומות,  שנמצאים  היכן  הארצות, 
מקום אמיתי - צריך יסורים. היסורים יוצרים אצל האדם תפיסה של המציאות 
כמו שהיא. כך גם התורה הק׳ והעולם הבא - שניהם נקנים ביסורים כי הם 

ההויה האמיתית.

היסורים  בחיים,  קלות  לא  תקופות  שעבר  לאדם  פשוטים  כך  כל  הדברים 
קושרים ומחברים אותו לקרקע המציאות.
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מהי, אם כן, תכלית היסורים?

אין להם תקון אלא השפטים, שאלה לא יהיה להם כח בליצנותם לדחותם 
ולא  לדחוק  לנסות  יכול  אדם  המוסר  את  ידחו המוסרים,  מעליהם כאשר 
להתייחס  שלא  יכול  לא  הוא  היסורים  אל  אבל  כמציאות,  אליו  להתייחס 
לו  יגרמו  אותו,  אוכל  והוא  פלוני  מאכל  לאכול  לא  לו  אמרו  אם  כמציאות. 

כאבים. הוא חייב להתייחס למציאות כמציאות.

מה קורה לאותו אדם בשעה שבאים עליו יסורים? כאן יש לו נקודת בחירה, 
והיא מאד לא פשוטה.

פעמים רבות כשבאים על האדם יסורים, הוא שקוע כולו ביסורים. באים לדבר 
איתו על איזה שהוא ענין, ותגובתו: ׳בעז״ה כשאעבור את הצרה הזו, נדבר׳... 

כעת כולו שקוע בתוך הבעיה.

אותו אדם בעצם קיבל מתנה מבורא עולם הנקראת יסורים כדי לקשור אותו 
למציאות כמו שהיא, ואילו הוא לא לומד מהיסורים את הלקח הנרצה. שורש 
הבעיה שלו הוא, שאינו תופס את המציאות כמו שהיא, אלא שקוע רק בפתרון 

בעיית היסורים עצמם. 

הוא מחפש את הרופאים הטובים ביותר, נוסע למקומות שאמורים להבריא 
אותו, וכן על זה הדרך רעיונות מרעיונות שונים איך לפתור את הבעיות, אך 

אינו מתבונן מהי התפיסה הפנימית, לשם מה באו עליו היסורים. 

היסורים לא באו עליו בכדי שהרופא יתפרנס בעוד כמה אלפי דולרים... הם באו 
לתכלית אחת: התנתקת מהמציאות? נחבר אותך אליה ע״י היסורים! יסורים 
מלשון מוסרות, קשירה. ְלַמה הם קושרים אותו? למציאות. כמו שכאשר רוצים 

שסוס לא יברח מהאורווה, קושרים אותו לשם עם חבל.

זו תכליתם של היסורים, לחבר את האדם אל המציאות הברורה כמו שהיא, 
וכעת בחירת האדם היא האם להתמקד ביסורים עצמם ולנסות לפתור אותם, 

או ללמוד את התכלית הפנימית שלשמה הם באו. 

ְוִהֵּנה ְּכִפי ֹחֶמר ַהֵחְטא ְותֹוְלדֹוָתיו, ֶהְחִמיר ַהּׁשֹוֵפט ָהֲאִמִּתי 
יח  זרה  )עבודה  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ִּלְּמדּונּו  ּׁשֶ ַמה  ְוהּוא  ְּבָעְנׁשֹו. 
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ע״ב(: ׳ָקָׁשה ַהֵּליָצנּות ֶׁשְּתִחָּלתֹו ִיּסּוִרין ְוסֹופֹו ְכָלָיה, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)ישעיה כח, כב(: ֶּפן ֶיְחְזקּו מֹוְסֵריֶכם ִּכי ָכָלה ְוֶנֱחָרָצה ָׁשָמְעִּתי׳ 

וגו׳.

יש תחילה ויש סוף ליסורים, וסופם הוא כליה. נתבונן במשל גשמי פשוט, 
ועי״ז נבין מדוע בהכרח סופם של היסורים הוא כליה.

יעקב אבינו ביקש חולי. כמו שמבואר בדברי רבותינו, בקשתו היתה שכל אדם 
יחלה לפני שעומד למות. שתהיה מיתה חצויה, ולאחר מכן מיתה שלימה.

לו  שיהיו  יתכן  לא  התכלה,  שהדבר  לאחר  כליה״.  וסופו  יסורים  ״תחילתו 
יסורים, כי אינו קיים. היסורים הם עד כמה שהדבר קיים, אך לא בשלמותו.

נבין, אם כן, שישנם שלושה שלבים: א. דבר שלם, ושם אין יסורים. ב. דבר 
חצוי שיש בו יסורים. ג. דבר שכבר התכלה לגמרי, ואז שוב אין בו יסורים.

כפי שביארנו, הליצנות נובעת מכך שאדם מערב את המציאות עם הדמיון. מה 
הסוף של זה? כפי שנתבאר במשל של הבנין, שורת לבנים אחת קיימת ושורה 

שניה דמיונית, שאז הוא עוקר גם את השורה הקיימת.

זהו עומק דברי חז״ל ״תחילתו יסורים סופו כליה״. כח היסורים שבנפש זו 
ההתחלה, אבל אם אינו תופס את המציאות כמו שהיא, ממילא הוא ממשיך 
לחבר את עצמו בהעדר, והיסורים מגיעים שוב. זהו העדר, עוד העדר ועוד 
העדר, עד שהדבר מתכלה, כי האדם היה מחובר כל הזמן בכח שאינו קיים, 
והדמיון עקר אף את המציאות, כשורה שלישית קיימת העומדת על גבי שורה 

דמיונית, שאין לשורה השלישית קיום כלל.

מאמר חז״ל שתחילתו יסורים וסופו כליה, נאמר רק על אדם שהיסורים לא 
יותר למציאות, אלא הוא ממשיך לדבוק במציאות שאיננה קיימת.  חיברוהו 
בכך הוא מגביר את היסורים שיבואו עליו, עד שיגיע ח״ו למצב שאינו קיים 

כלל, שזו תפיסת הכליה.

הופך  והוא  בטלים  היסורים  אדרבה,  למציאות,  חיברוהו  היסורים  אם  אבל 
להיות האדם השלם הדבוק לבוראו.
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נתבאר אם כן עד כה, שהכח העוקר את האדם מן היראה הוא כח הליצנות 
העוקרו מתפיסת מציאות. 

עבודת ה׳ ראשיתה יראה וסופה יראה. ״סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא 
ואת מצוותיו שמור״, זה הסוף דבר - ״את האלקים ירא״. מתחילים ביראה, 

ממשיכים בזהירות, ומסיימים ביראה.

בנסיון העשירי של אברהם אבינו נאמר: ״עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה״, 
הוא סיים את עבודתו ביראה. 

כמציאות  הנבראת  המציאות  את  האדם  תופס  ה׳,  בעבודת  דרכו  בתחילת 
את  תופס  שהוא  מכך  נובעת  יראתו  ובסופה  ירא,  הוא  ולכן  וכדו׳[  ]גיהנם 

מציאות הבורא כמציאות גמורה ותו לא. 

זו העבודה - להגיע להכרה שאין עוד מלבדו, להגיע לתפיסה חושית במציאות 
הבורא יתברך.

אם אדם אינו תופס את מציאות הנבראים כמציאות, רח״ל אין לו גם את הכח 
לתפוס את מציאות הבורא כמציאות.

התופס את המציאות הגמורה שהיא מציאותו יתברך - יש לו הכל, כי הכל כלול 
שם. כל הכשלונות נובעים מהעדר תפיסת מציאות. תפיסת מציאות הנבראים 
- היא סוד היראה התחתונה, עד שמגיעים לתפיסת המציאות הגמורה, שזו 

מציאותו יתברך וזו היראה השלמה.

עד עתה נתבארו בס״ד שני מפסידים ליראה.

ִליִׁשי הּוא ַהֶחְבָרה, ְּדַהְינּו, ֶחְבַרת  ְוַהַּמְפִסיד ַהּׁשְ
ַהִּטְּפִׁשים ְוַהחֹוְטִאים.

כמובן שאם הם חוטאים יש בהם גם טפשות, שהרי ״אין אדם עובר עבירה 
והם מפסידים מהאדם את  ג ע״א(,  )סוטה  רוח שטות״  בו  נכנסה  כן  אלא אם 
היראה. החכמה בכוחה לחבר חיבור אמיתי, בבחינת ״כולם בחכמה עשית״, 
בחכמה נעשו כולם, וא״כ זהו הכח לחבר את כולם. משא״כ הטפשות, היא 

חיבור חיצוני הנשלל מעומק פנימי של חיבור.
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להלן נראה, שלא רק חברת הטפשים והחוטאים מפסידה מהאדם את היראה, 
הטפשים  חברת  את  אך  הפסד,  של  נקודה  בה  יש  בעומק  חברה  כל  אלא 
והחוטאים צריך לשלול לגמרי, משא״כ בחברת החכמים - צריכים להיות חלק 

מהזמן.

האדם לא בנוי כדי לחיות כל הזמן בתוך חברה. בשעה שאדם ישן הוא לא 
להיות  זמן שבו על האדם  נמצא, שיש  לעצמו.  ישן  הוא  בתוך חברה,  נמצא 
מחובר עם בני אדם, חברה מלשון חיבור, כמו שאמרו חז״ל: ״׳חרב אל הבדים 
ונואלו׳, חרב על צוארי שונאיהם של ת״ח שיושבין ועוסקין בתורה בד בבד״  
)מכות י ע״א(, ולהלן בפרק הפרישות יבאר רבינו הרמח״ל שלעתים מזומנים על 

האדם להתחבר לתלמידי חכמים. אך יחד עם זאת, ישנו זמן שעל האדם להיות 
לבד עם נפשו.

בחברת  לא  הוא  הקדשים,  לקדש  הכיפורים  ביום  שנכנס  בעת  הגדול,  הכהן 
החכמים והצדיקים, אלא הוא חייב להיכנס לשם לבד. ביום המרומם ביותר 
והנפש  הקדשים,  קדש   - ביותר  המקודש  במקום  הכיפורים,  יום   - בשנה 

העליונה ביותר - הכהן הגדול, שם הוא נמצא לבד.

אם כן, חברת הטפשים והחוטאים היא חברה שנשללת מעיקרה. חברת הטובים 
יש לה הגדרות נוספות, כפי שנראה להלן בעז״ה.

ַהָּכתּוב אֹוֵמר: ׳ְורֶֹעה ְכִסיִלים ֵירֹוַע׳ )משלי יג, כ(. ְוהּוא ַמה ּׁשֶ

״רועה״ - אין הכוונה רועה צאן, אלא מלשון רעות, אחוה, חיבור. מי שמתחבר 
עם הטפשים והחוטאים - הוא בעצמו נעשה רע.

מדוע?

ודאי שהסיבה הפשוטה כי הוא לומד ממעשיהם. אבל בעומק, המושג חברה 
והמושג ֵרַע עשויים להתחלף. חבר מתחלף לאותיות חרב, וֵרַע מתחלף לאותיות 
ַרע, והיינו עלמא דפירודא, כמו שאמרו חז״ל: ״קשר רשעים אינו מן המנין״ 

)סנהדרין כו ע״א(.

מסויימת.  משרה  להשגת  פלוני  את  להריץ  המנסים  אנשים  לפעמים  רואים 
לכולם כביכול אותה מטרה - שפלוני יזכה בתפקיד הנכסף. אבל מה המטרה 
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האמיתית של כולם? שמור לי ואשמור לך. בעצם כל אחד דואג לעצמו. זה קשר, 
אך לא קשר אמיתי. לעומת זאת הצדיקים שעובדים לשמה, כולם מתכוונים 

באמת לאותה מטרה.

דמיון  פירוד,  זה לא חיבור אלא  כאשר האדם מתחבר עם הרשעים, בעומק 
בעלמא שהם מחוברים.

יש  לכאורה  המעביד.  בעיני  חן  למצוא  משתדל  והעובד  ומעביד,  עובד  ישנו 
ביניהם ׳קשר׳... אך כולם הרי מבינים שהעובד עושה זאת רק כאשר הוא סבור 
שכאן ירויח יותר כסף. ברגע שימצא משרה אחרת, עוד באותו יום יניח מכתב 

התפטרות וילך למקום אחר.

מדוע? כי הקשר שלו עם המעביד אינו קשר אמיתי, אלא כלי לקבל ממנו לצורך 
עצמו.

מהו עומק הבעיה בצורת הנהגה כזו? 

לא רק שכאן, במקרה זה, הוא יוצר קשר שקרי, שגם זו בעיה עמוקה לעצמה. 
עיקר הבעיה היא, שאדם מתרגל ליצור קשרים שאינם קשרים. אדם שזו צורת 
להיות  עלול  עם אשתו  שלו  הקשר  יתחתן,  כאשר  גם  רח״ל,  שלו  הקשרים 
וכך הוא איבד את  כלי להשגת דברים,  פירושו  בנוי על אותה שיטה שקשר 

האפשרות ליצור קשור אמיתי עם הנבראים ועם בוראם.

חברת הטפשים והחוטאים גורמת לאדם להתרגל להתחבר לבני אדם בצורה 
לא נכונה. היא עוקרת ממנו את תפיסת הקשר האמיתי.

ִּכי ִהֵּנה ָאנּו רֹוִאים ְּפָעִמים ַרּבֹות, ֲאִפּלּו ַאַחר ֶׁשִּנְתַאֵּמת ֵאֶצל 
ָהָאָדם חֹוַבת ָהֲעבֹוָדה ְוַהְּזִהירּות ָּבּה, ִיְתַרֶּפה ִמֶּמָּנה אֹו ַיֲעֹבר 
ַעל ֵאיֶזה ְדָבִרים ִמֶּמָּנה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְלֲעגּו ָעָליו ֲחֵבָריו אֹו ְּכֵדי 

ְלִהְתָעֵרב ִעָּמֶהם. 

לאדם  גורמת  והחוטאים  הטפשים  חברת  מדוע  סיבות  שתי  כאן  הוזכרו 
להיעשות רע: 

בסביבת  האדם  נמצא  כאשר  חבריו.  עליו  ילעגו  שלא  כדי  חיצונית:  סיבה 
אנשים טפשים וחוטאים, הוא יתבייש לנהוג ההיפך מהם ויעבור עבירות רח״ל 
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נדבק במעשיהם מכח הבושה  לו. הוא  ילעגו  זאת  יעשה  כי אם לא  כמותם, 
שאינה נותנת לו לנהוג לפי דעתו.

כלומר, בעצם אין לו צורך להתחבר איתם, הוא לא מעוניין בקשר עמם, הוא 
מעוניין לחיות לבד, אך סוף סוף קשה לו לסבול בזיונות. האדם נקרא כבוד, 
ולפיכך הלבנת פני חבירו ברבים היא מאביזרייהו דרציחה, כי זהו ביטול עצם 
הויית האדם. קשה לו להרגיש שכולם צוחקים ממנו ומבזים אותו, לכן הוא 

נוהג כמעשיהם.

לו  כדי להתערב עמהם. לא רק שקשה  יותר קשה:  כבר  והיא  סיבה שניה, 
חבריו,  יהיו  מעוניין שהם  הוא  עמהם,  להתערב  מעוניין  הוא  אלא  שיבזוהו, 
ולשם כך הוא מוכרח להתאים את מעשיו אליהם, כי אם לא - הם לא יתחברו 

עמו.

כל זה, כאמור, הוא באופן שהגורם לעשות מעשים בפועל הוא מחמת אותם 
רשעים: או כדי שלא ילעגו עליו, או כדי להתחבר עמהם.

אבל בדקות יותר, גם אם האדם תקיף בדעתו, ומקיים את דברי הרמ״א בתחילת 
השו״ע: ״ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי״ת״, הוא 
עושה רק מה שהוא חושב שראוי לעשות, וק״ו שאינו עובר על איסורים בכדי 
אליהם,  אותו  מושכת  כבר  איתם  ישיבתו  עצם  אעפ״כ,   - אליהם  להתחבר 
כדברי הרמב״ם הנודעים בהל׳ דעות )פ״ו ה״א(: ״דרך ברייתו של אדם להיות 
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו״. הוא 

מושפע מהם, ועי״ז הופך להיות רע כמותם.

עומק הדברים יובן על פי משל פשוט. אטליז, חנות לממכר בשר, כל החנות 
מריחה מהבשרים, והריח נדבק באדם הנכנס לשם.

הנמשל הוא עמוק. כאשר אדם נמצא בסביבות בני אדם, יש לו קשר איתם; 
שכאשר  מובא,  בספה״ק  ובמחשבות.  בהרגשות  בדיבור,  קשר  מעשי,  קשר 
האדם ח״ו מזכיר שם של רשע ]ואינו עושה זאת בכדי לבטלו[, עצם הזכרת 
שם הרשע עלולה למשוך עליו כח של טומאה, הוא מקבל חיות שלילית ]׳חיות 
וע״י הזכרת השם  דקליפה׳ בלשון רבותינו[, כי שמו של האדם היא חיותו, 

מקבלים חיות מאותו מקום.
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כאשר האדם נמצא בסביבת אנשים רשעים וחוטאים, הרי הוא פועל איתם 
איזו שהיא נקודת מעשה, מדבר איתם ומתחבר איתם רגשית ומחשבתית, כל 
אחד לפי רמת החיבור, וכתוצאה מכך הרוע שנמצא בהם מתחבר אליו באופן 

טבעי.

אפילו אם לא ינהג כמותם בפועל, משום שלא איכפת לו שיבזוהו, וק״ו שאינו 
עושה מעשים כדי להתחבר אליהם - עצם כך שהוא נמצא ביניהם, גורם לו 
במציאות להתחבר אליהם חיבור כל שהוא. אי אפשר להימצא בחברת בני אדם 
ולהיות מנותקים מהם לגמרי. מספיק שיאמר לאותו רשע ׳בוקר טוב׳, וכבר 

התחבר לנקודת השלילה שבו.

וכי יכניס אדם ידו לאש ויאמר שאינו מרגיש את האש? אם הוא לא מרגיש 
- סימן שהוא במצב כל כך קשה, עד שחושיו כבר אינם עובדים. אדם בריא 

בנפשו - מושפע מהחיבור עם הסובבים אותו.

אלא שיש מי שמושפע מעט, ואז הוא טובל במקוה ונטהר, אבל רוב בני האדם 
בשעה שהם מושפעים, עבירה גוררת עבירה, ולאו דוקא עבירה כפשוטו, אלא 
עבירה מלשון מעבר לנהר. ההשפעה השלילית מרחיקה אותו לצד השני עוד 

ועוד, עד שהוא מגיע להתרחקות יתירה.

בקדש  עבודה  לו  הקדוש, שהיתה  הבעש״ט  עם אחד מתלמידי  היה  ומעשה 
להסתובב בעיירות ולהחזיר אנשים בתשובה, וסופו של דבר היה שהוא עצמו 
נפל לאותם חטאים שסיפרו לו אותם אנשים. הוא בא על מנת להעלות, ובסוף 

נפל בעצמו. 

המטרה היתה טובה, אבל מחמת שהוא שמע עוד עבירות ועוד עבירות, הוא 
התחבר בדיבור, במחשבה ובהרגשה עם עושי העבירות, ועל ידי חיבור זה קיבל 

רח״ל תאוה לאותן עבירות.

לכן, אפילו אם אדם מגיע לחברת אנשים חוטאים במטרה להעלותם ולקרבם, 
אם הוא לא באמת קשור בקשר ֵאיתן למעלה - הוא עלול ליפול.

משל למה הדבר דומה, ישנו חבל הקשור לתקרה, ומטפס עליו בן אדם כבד 
משקל. במקום שהחבל יהיה קשור למעלה ויחזיק אותו כדי שיוכל לטפס על 
החבל ולעלות - המטפס גורם לניתוק החבל מהתקרה, והוא עם החבל יחד 

נופלים למטה.
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אם אדם לא מחובר לגמרי למעלה, בשעה שהוא יורד למטה, הוא סבור שתהיה 
זו בחינה של ירידה לצורך עליה, אך למעשה הוא לא מצליח לעלות ונשאר 

למטה.

ההתעסקות עם בני אדם שאינם במדרגה האמיתית, מורידה את האדם ברמה 
מסויימת לאותה מדרגה. אלא שאם הוא זך יותר, בכוחו לשוב ולעלות, ואם 

אינו זך די הצורך - לאט לאט הוא נופל למטה.

לו  תגרום  הצדיקים  חברת  עליו.  משפיעה  לעולם  האדם,  נמצא  בה  החברה 
שעוברים  דווקא  הכוונה  אין  ו״רעים״  רעים.  אנשים  חברת  לעלות, משא״כ 
כצור איתן  ישכיל לעמוד  עבירות, אלא שהם למטה ממדרגתו. אם הוא לא 
ולשמור את עצמו לא לרדת, הם ישפיעו עליו לרדת ממדרגתו למדרגה בה הם 

נמצאים.

לכן, על האדם להימצא תמיד בחברה המתאימה לו. ראשית, כמובן לא בחברת 
חברת  לחפש  עליו  צדיקים,  הם  אם  אפילו  כן,  על  ויתר  וחוטאים,  טפשים 

צדיקים שהם מעין המדרגה שלו. אם לא - הם עלולים להורידו ממדרגתו.

בודאי שזולת זה ישנה עבודה לאדם לרדת ממדרגתו על מנת להשפיע לכל עם 
ישראל, אבל הני מילי כאשר ברור לו שיוכל לחזור משם. הרבה אנשים מנסים 
לקרב רחוקים, אך אולי הם מקרבים קצת אחרים, אבל מרחקים הם את עצמם 
כפל כפליים ממה שקירבו רח״ל. רק אותו אדם שיש לו את הכח לעלות בחזרה 

ולהתנתק - לו מותר ללכת לקרב רחוקים.

זהו, אם כן, עומק דברי הרמח״ל בענין ההתרחקות מחברת הטפשים והחוטאים. 
מזה.  גרוע  דבר  לך  שאין  בודאי   - כפשוטו  איתם  התחברות  לצורך  זה  אם 
אבל אפילו אם הוא מתחבר עמם על מנת לקרבם - גם אז הוא עלול ליפול 

למדרגתם. 

אם לא ברי לו כאולם שיוכל לחזור למעלה ולא ליפול למטה, אסור לו להתלכלך 
הביבים,  את  המנקה  אדם  שאותו  הק׳,  הבעש״ט  וכדברי  איתם,  בהתחברות 

גורם שלכולם יהיה נקי ורק הוא עצמו כולו מלוכלך. 

לא באנו חלילה להרפות ידי אלו המנסים לקרב, רק צריך שיהיה ברור להם 
שבאמת בכוחם להחזיק מעמד שם.
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ֹלֹמה ַמְזִהיר ְואֹוֵמר: ׳ִעם ׁשֹוִנים ַאל ִּתְתָעָרב׳.  ּׁשְ ְוהּוא ַמה ּׁשֶ

״שונים״ - אין הכוונה שונים בדעותיהם ובהנהגותיהם. ידועים דברי הגמרא 
במסכת יבמות )יג ע״ב(: ״אע״פ שאלו אוסרים ואלו מתירין, אלו פוסלין ואלו 
מכשירין, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל, ולא בית הלל מבית 
שמאי״. על אף שודאי דעותיהם השורשיות בהלכה היו שונות - אפ״ה הם כן 

התערבו זה בזה.

מה כוונת הדבר, אפוא, ״עם שונים אל תתערב״?

היהדות, שאתה מחפש את קרבת הבורא  נקודת  הוא שונה ממך בעצם  אם 
יתברך והוא לא מחפש - אל תתערב עמו! 

לא שהוא שונה בהנהגה. אחד יכול להחמיר ואחד יכול להקל, כבית שמאי ובית 
הלל שאלו היו מחמירים ואלו מקילים, אבל אם כוונת שניהם לשם שמים, הרי 
ש״אלו ואלו דברי אלקים חיים״, ואז ודאי שתתערב. זהו סוד עירוב דקדושה.

עירוב שאינו דקדושה הוא כאשר השורש שונה, החיפוש אינו קרבת ה׳, ואז 
״עם שונים אל תתערב״.

לפעמים בני אדם מנסים להתערב כביכול לשם שמים, ומנסים לרתום כוחות 
חיצוניים לאותה עגלה כדי להציל את היהדות, כביכול יש להם אינטרס שוה 
בנקודה המסוימת. לדוגמא: רוצים למנוע איזו שהיא הפגנה בירושלים, ולשם 
כל אחד מטעמו  ענין,  לאותו  שנינו מתנגדים  הרי  באפיפיור.  כך משתמשים 

הוא, הבה ננסה לפעול יחדיו.

על זה בדיוק אמר שלמה המלך ע״ה: ״עם שונים אל תתערב״. אין כוונת הדבר 
שהוא מתערב איתו בכדי לעבור עבירות. דבר זה אין צורך ללמדנו, פשוט שכך. 
שלמה המלך ע״ה ודאי מדבר על אדם שבנקודה הזו אינו שונה ממך, דעותיכם 
שוות בענין זה, שניכם רוצים למנוע דבר מסויים שהוא שלילי ועל פי התורה 

הקדושה צריך למנוע אותו. מדוע, אם כן, זה מוגדר ״עם שונים״?

כי הסיבה שאתה רוצה למנוע את הדבר והסיבה שהוא רוצה למנוע אותו - 
לגמרי שונה. אתה רוצה למנוע את הדבר כדי לעשות נחת רוח לבורא, ואילו 

הוא עושה זאת מחמת שיקולים זרים, שונים ומשונים.



תתשר פרק ה: מפסידי הזהירות וההרחקה ישריםמסילת

כאשר האדם מתקרב למישהו, לא רק המטרה המעשית צריכה להיות שוה, 
אלא גם המטרה הפנימית צריך שתהיה שוה. 

אם המטרה המעשית אינה שוה - מילתא דפשיטא שאין להתקרב. אחד שרוצה 
רכב  על  אל תעלה  אותו:  ללמד  צריך  לא  לצפון,  נוסע  והשני  לדרום  לנסוע 
הנוסע לצפון כי אתה רוצה להגיע לדרום... פשוט שהוא לא יעלה, כי רצונו 

הוא להגיע לכיוון ההפוך. 

אבל גם אם שניהם רוצים להגיע לצפון, אם כוונת כל אחד מהם שונה - אל 
תתערב!

והיינו כמו שנתבאר לעיל, שאפילו אם המעשה שוה, אבל כיון שיהיה ביניהם 
חיבור במעשה, הם יתחברו גם בנפש, הוא יושפע גם מהסיבה שהשני פועל 

ולא רק מעצם הפעולה, ואז ח״ו עלול הוא ליפול מטה מטה.

ההימצאות בחברת בני האדם היא מהעבודות הקשות ביותר. כשמשה רבינו 
קיבל תורה מן השמים, הוא לא היה בחברת בני אדם. אם היה בחברת בני אדם, 

לא היה מקבל תורה לעולם. 

״עם שונים אל תתערב״. צריך לדעת תמיד לא להסתכל רק על החיצוניות 
ולראות שההנהגה שוה, אלא בכל דבר לראות מחד מה המעשה הנצרך, ומאידך 
מה הכוונה הפנימית, ורק אם מזהים את שניהם כטהורים - אז ניתן להתחבר, 
אבל אם הכוונה איננה ראויה, אף שהמעשה עצמו ראוי - ינהג האדם בבחינת 

״ישב בדד וידום״.

ִּכי ִאם ֹיאַמר ְלָך ָאָדם: ׳ְלעֹוָלם ְּתֵהא ַּדְעּתֹו ֶׁשל ָאָדם ְמֹעֶרֶבת 
ִעם ַהְּבִרּיֹות׳ )כתובות יז ע״א( - ַאף ַאָּתה ֱאֹמר לֹו: ַּבֶּמה ְּדָבִרים 
ִּבְבֵני  ֹלא  ַאְך  ָאָדם,  ַמֲעֵׂשה  ֶׁשעֹוִׂשים  ָאָדם  ִּבְבֵני  ֲאמּוִרים? 

ָאָדם ֶׁשעֹוִׂשים ַמֲעֵׂשה ְּבֵהָמה. 

על אלו בני אדם נאמר ״לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״? 
כאשר הם בגדר ״אתם קרויים אדם״, כאשר הנהגתם היא הנהגת אדם הנברא 
בצלם אלוקים, רמ״ח איברים ושס״ה גידים כנגד רמ״ח מצוות עשה ושס״ה 
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מצוות ל״ת. אדם כזה המקיים את כל התורה כולה על כל פרטיה ודקדוקיה - 
עליו נאמר ״לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״.

אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. מדוע זה שאינו מקיים את דברי 
התורה הק׳ מוגדר כעושה מעשה בהמה? כי חסרים לו רמ״ח איברים ושס״ה 
גידים, אין לו בנין של צורת אדם. כשם שלבהמה אין רמ״ח איברים ושס״ה 
גידים, כך אדם שאין לו את השורש של רמ״ח האיברים ושס״ה הגידים, שאלו 
רמ״ח מצוות עשה ושס״ה ל״ת, הוא מאבד את צורת האדם שבו, ועליו לא 

נאמר: ״לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״.

נתבונן בדברים מעט יותר לעומק.

״לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״, על אלו בני אדם נאמרו 
הדברים?

לולי דברי הרמח״ל, היינו מבינים שמאמר חז״ל זה נאמר על כל אדם, וזה אכן 
היה חידוש גדול של חז״ל. אבל אחרי שהרמח״ל בא ומבאר שמדובר רק על 
אלו שיש להם צורת אדם, מהו החידוש בדברי חז״ל? אם הם כאלו חכמים 

וצדיקים, ודאי שתהא דעתו של אדם מעורבת איתם?

אמנם השאלה מעיקרא ליתא, כי זו רק שיטת בית הלל שם בגמרא במסכת 
עיניה  אם  אף  וחסודה״  ״נאה  שהיא  ולומר  כלה  כל  לשבח  שצריך  כתובות, 
טרוטות, וזאת כדי שתהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, אבל בית שמאי 

חולקים וסוברים שצריך לומר ״כלה כמות שהיא״. 

עומק הדברים אם כן, שכאשר האדם רוצה להתערב עם הבריות, הכלל הראשון 
והיסודי הוא לדעת עם מי להתערב. הוא יתערב רק עם אלו שיש להם צורת 
קלה  על  מקפידים  אינם  אם  ל״ת.  מצוות  ושס״ה  עשה  מצוות  רמ״ח  אדם, 

כבחמורה - לא ילך עמהם. זהו השלב הראשון.

אחרי שהם בני אדם המקפידים על קלה כחמורה, כעת השאלה האם מן הראוי 
לנסות למצוא חן בעיניהם כדי להתחבר או לא, ובזה נחלקו בית שמאי ובית 

הלל. 
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בית הלל מלמדים את האדם שאחרי שהשני צדיק, באותם דברים שיש ביניהם 
איזו שהיא נקודה שעלולה להפריד, צריך למנוע את אותה הפרדה. 

שכן, העובדה שהוא מקיים את ההלכה, אינה מעידה בהכרח שהגיע למדרגה 
כזו שעל אף שלא יגידו לו שבחים שאינם תואמים בדיוק את המציאות הוא 

ירצה להתחבר. 

לעומת זאת בית שמאי אומרים: יקוב הדין את ההר, דברי אמת כמו שהם.

אם כן, כשבית הלל אומרים ״תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״, זה 
נאמר על אנשים צדיקים המקיימים את התורה כולה, על פרטותיה והלכותיה. 
אלא מאי? סוף סוף אין לך אדם שאינו נזקק ליחס חיובי, ואם לא אתן לו 
עלול  הוא   - אותו  אשבח  לא  אם  לי,  שנעים  איתו,  לי  שטוב  ההרגשה  את 

להתרחק.

לכן, לצורך ההתחברות עם אותם אלו שכן מקיימים את הדין, הותר לאדם 
לשנות מעט מן האמת. זו שיטת בית הלל.

זהו ״לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״ לשיטת בית הלל: מותר 
לאדם לשנות מעט כדי להתחבר עם אותן בריות.

אמנם, טמונה בכך סכנה גדולה. שכן, אדם מתרגל לשקר מעט, ולאחר מכן הוא 
משקר הרבה. כאותו פתגם ידוע: זהו עונשו של בדאי, שאפילו כשאומר אמת 
אין מאמינים לו. מה הכוונה בדאי? שקרן לשם שמים... אדם כזה ח״ו מסוגל 
להתרגל לשקר. כאשר ה׳לשם שמים׳ קצת נחלש אצלו, הוא נשאר עם השקר 

ללא הכוונה לשם שמים.

אומרים בשם החתם סופר, שעל אף שישנה מצוה ״תמחה את זכר עמלק״, 
אך פעולת הרציחה עלולה להרגיל את האדם לרצוח. כאשר האדם עושה את 
הרציחה לשם שמים, יש לו את סגולת המצוה שתשמור עליו שמחד הוא ירצח 

את עמלק, ומאידך כח הרצח שבמעשה לא ישפיע עליו להתרגל לרצוח.

כאשר האדם משקר, אם עושה זאת באמת לשם שמים בלבד - תינח, אבל אם 
התערבה במעשה איזו שהיא נקודה שלא לשם שמים - לאט לאט הוא מתרגל 

לשקר, הוא דבק בשקר גם שלא לשם שמים, ואחריתו מי ישורנו.



בלבבי משכן אבנהתתשר

ישנו פתגם של הבעש״ט הקדוש, שאע״פ שאמרו חז״ל שמותר לשנות מפני 
השלום, ולומדים זאת מהקב״ה ששינה מדברי שרה - הני מילי בקב״ה ודוגמתו 
שמעולם לא שיקר שלא לשם שמים, אבל מי ששיקר אפילו פעם אחת שלא 

לשם שמים, כבר דבקה בו מידת השקר ואסור לו לשקר כלל.

אם כן, מה שאמרו חז״ל ״לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״, 
ועל מנת כן מותר לו לשנות מן האמת, צריך לדעת שזהו היתר מאד גבולי 
ומסוכן, ועל האדם להיות פיקח גדול לדעת כיצד להשתמש הלכה למעשה עם 

דברי בית הלל. 

אדם  של  דעתו  תהא  ״לעולם  הוא:  הנוסח  חז״ל,  בלשון  נדייק  אם  והנה, 
מעורבת״, כלומר: לא שילך בשווקים ובחוצות העיר ויתערב עם הבריות, הוא 
גם לא מחוייב לרקוד בכל חתונה בכדי להיות מעורב עם הבריות. הוא יכול 
לשבת בחדר סגור, אבל בדעתו הוא מרגיש את בני האדם, תופס אותם כפי 

שהם, מכיר בצרכיהם, שמח בשמחתם ומיצר בצרתם.

דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, זהו ההיפך מאותו אדם שאינו מרגיש מה 
הם צרכי הבריות. הוא חושב על עצמו, דואג לעצמו, חי רק את חיי עצמו. אם 

יש לו בריאות, פרנסה, אשה וילדים - די, לא מעניין אותו יותר כלום. 

אבל חז״ל למדונו כי דעתו של אדם צריכה להיות מעורבת עם הבריות, עליו 
להבין מה הם צרכי בני האדם. למשל: הוא עצמו אין לו טעם בכבוד, אבל ישנם 

אנשים שכן מוצאים טעם בכבוד, ועליו להבין זאת. 

אמנם, אין כוונת הדבר שמשום כך עליו לשבת בחברת בני אדם עשרים וארבע 
להבין  ושם  בביתו,  לשבת  יכול  הוא  וברחובות.  בשווקים  ולהסתובב  שעות 
ולהרגיש את רוח בני האדם. ״איש אשר רוח בו״ )במדבר כז, יח(, כמו שפירשו 
זוהי  ואחד״.  אחד  כל  של  רוחו  כנגד  להלוך  ״שיוכל  ברש״י(:  שם  )הובא  חז״ל 
בחינת דעתו מעורבת עם הבריות, שתהא לו דעת להבין את נפשות בני האדם 

ולהרגיש אותם.

נמצא לפי זה בעומק, שעל האדם להיות מעורב עם הבריות בדעתו, אבל בחיי 
היום יום - ״לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור 

זעם״ )ישעיה כו, כ(, להסתגר. שם תהא דעתו מעורבת עם הבריות.
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ּוְׁשֹלֹמה ַמְזִהיר עֹוד: ׳ֵלְך ִמֶּנֶגד ְלִאיׁש ְּכִסיל׳ )משלי יד, ז(.

כאשר אתה רואה איש כסיל - לך בצורה נגדית אליו.

מה כוונת הדבר, שתתנגד לו? כל אדם שרואה כסיל יתחיל להתווכח איתו, 
יפתח במלחמה?

״לך מנגד״ אין הכוונה כפשוטו שיתנגד לו, אלא כמשל לשני בני אדם שאחד 
הולך מול השני, אם הוא יסובב את הפנים אחורה הרי שהולך הוא נגדו, הוא 

לא רואה אותו כעת.

כאשר האדם רואה כסיל, עליו להפנות לו עורף, כביכול אינו רואה אותו. אבל 
אין כוונת הדבר שהוא לא רואה אותו. הוא ראה אותו, ואפילו הכי מפנה לו את 

הגב. הוא מעמיד את עצמו באותה תפיסה שאינו מתחבר עם הכסיל.

והנה, כאמור, בדברי חז״ל ״לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״ 
הוא  מעשי,  באופן  הבריות  עם  מעורב  שהוא  האחד,  חלקים:  שני  ישנם 
יוצא ומסתובב איתם, וחלק שני שהוא נמצא בחדרו, אך דעתו מעורבת עם 

הבריות.

בני  של  רובם  רוב  האפשר.  ככל  להמעיט  צריך  שאדם  ודאי  הראשון  בחלק 
האדם, אם הם מתרגלים להסתובב תדיר בין הבריות, אפילו לשם דבר מצוה, 
נמצא  האדם  כאשר  זאת  לעומת  בטומאה.  מלאים  הרחובות  כי  בסוף,  יפלו 

בחדרו - שם דעתו צריכה להיות מעורבת עם הבריות. 

אדם גם צריך שעיניו תהיינה פקוחות להבין שישנם בעולם טיפוסים שונים 
ומשונים, מטוב עד רע. ההבנה שיש גם רע בעולם, היא חלק מעבודת האדם. 

אם אדם לא מכיר ]בגבול מסויים[ את הרע שיש בעולם, הוא עלול ליפול.

לפי זה, ״דעתו של אדם מעורבת עם הבריות״ אין הכוונה דוקא עם הטובים, 
אלא עליו להבין ולהכיר את העולם שיש בו טוב ויש בו רע. לאחר מכן יכריע 
בדעתו להתקרב לטוב ולהתרחק מן הרע, אבל בדעתו צריך הוא להבין שיש 

גם רע בעולם.



בלבבי משכן אבנהתתצ

חיים אנו בעולם שצורתו: נשמה מעולם האמת בתוך גוף מעלמא דשקרא. אם 
דעתו אינה מעורבת עם הבריות והוא מחובר רק עם הנשמה, אדם כל כך זך, 
טהור ונקי - רואה רק טוב, ואז מי יודע אלו מעשים הוא יעשה כאשר יצא 

לרגע קט החוצה.

קל וחומר אם הוא מנהיג ונותן עצות לאנשים, עליו להבין את הרוע הקיים 
בעולם. אם לא - הוא עלול להחריב את העולם כולו. הוא הרי לא מבין מה 
הוא  זה  ולפי  לו משהו,  ואומר  פלוני  מגיע  האדם.  בני  מעשי  מאחורי  עומד 

מתנהג. אבל מה הסיבה שאותו פלוני בא לספר לו זאת? כבדהו וחשדהו!

כל גדולי ישראל הגיעו עד הנבכים הקטנים ביותר של השקר שקיים בעולם 
הזה.

ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. יש מגדולי ישראל שאחזו שצריך להתעסק 
הפרטים  עד  הפוליטיקה  בנבכי  נעשה  מה  ידעו  הם  שכך,  כיון  בפוליטיקה. 

הקטנים ביותר. 

הרב  שהתבטא  כמו  הפוליטיקה,  לתוך  נכנס  שהוא  ברגע  הממוצע,  האדם 
מבריסק זצ״ל, כיון שהוא שם - הוא כבר לא מאיתנו, הוא שייך לשם. אבל 
אותו גדול בישראל יושב ספון בביתו, ובדעתו הוא רואה מה נעשה שם. יש בו 

את הכח להתנתק משם ולחזור לתורה ולבורא עולם.

עם  מעורבת  תהיה  יכול שדעתו  הוא  ולהתנתק,  לחזור  הכח  את  לו  יש  אם 
הבריות, אפילו עם הבריות הרחוקות. אם הוא לא מסוגל להתנתק ולהתחבר 

בחזרה פנימה - הוא יפול החוצה.

לכן, בשלב ראשון עליו להתחבר שנים ארוכות לתורה הקדושה ולבורא עולם, 
בלי להיות מעורב עם הבריות, עד שהוא יוצר קשר חזק בל ינתק עם הבורא 
ותורתו. אחרי שהגיע למצב שהוא כל כך מחובר, באפשרותו להתחיל לצאת 
ולראות מעט מה נעשה בעולם, ומכח החיבור העמוק שיש לו כבר - הוא לא 

מתנתק.

אבל אם לפני שיש לו חיבור עמוק הוא כבר יוצא לראות מה קורה בעולם 
ולהיות מעורב עם הבריות, הוא הופך להיות כאותן בריות שהתערב ביניהן.
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ְוָדִוד ַהֶּמֶלְך ָאַמר: ׳ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֹלא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים 
ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים ֹלא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיָׁשב׳ )תהלים א, א(, 
ּוְכָבר ֵּפְרׁשּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )עבודה זרה יח ע״ב(: ׳ִאם ָהַלְך סֹופֹו 

ַלֲעמֹד ְוִאם ָעַמד סֹופֹו ֵליֵׁשב׳. 

דברי דוד המלך ע״ה שאדם שלא הלך בעצת הרשעים אשריו - לכאורה אינם 
מובנים. אלו עצות יכולים כבר הרשעים לתת, הרי ״מרשעים יצא רשע״? אם 
כן, מילתא דפשיטא שאדם לא ילך לקבל עצות מרשעים, וודאי לא זו כוונת 

דוד המע״ה.

אלא הכוונה שהוא משתמש עם הערמומיות של הרשעים. הוא מתבונן במעשי 
הרשע, מבין היטב את הערמומיות הטמונה בהם, ומשתמש באותו כח לצורך 

כבוד בורא עולם.

ובאמת לא כל אדם ראוי לכך. על פנחס כתוב שהוא קינא לה׳, לקח רומח 
בידו והרג את אותם חוטאים. אבל רק פנחס יכל לעשות זאת, כי הוא היה 
מנותק לגמרי מן הדבר ולכן היה בכוחו לקנא את קנאת ה׳ באמת. אדם שאינו 
במדרגת פנחס, אם היה הולך לשם, עלול היה להנות מאותו מעשה, ושוב לא 

היה במדרגת קנאי.

לצורך  הרשע  בכוחות  להשתמש  איך  ללמוד  ההולך  אדם  על  אפוא,  מדובר, 
הקדושה, ועל זה נאמר: ״אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים״ - אל תלך 
ללמוד מהם, כי אם תלך בעצתם, אף שכוונתך לשם שמים, מ״מ בסוף עלול 
אתה להישאר שם, כמו שאמרו חז״ל: ״אם הלך סופו לעמוד, אם עמד סופו 

לישב, ואם ישב סופו ללוץ״.

ָאבֹוא,  ֹלא  ַנֲעָלִמים  ְוִעם  ָׁשְוא  ְמֵתי  ִעם  ָיַׁשְבִּתי  ׳ֹלא  ְואֹוֵמר: 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם ְרָׁשִעים ֹלא ֵאֵׁשב׳ )שם כו, ד(. 

כמו שאמרו חז״ל )סנהדרין כג ע״א(: ״כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין: לא 
היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מיסב עמהן״. הרי לא מדובר כאן 
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ח״ו שהאוכל לא כשר. אם האוכל לא כשר - לא רק נקיי הדעת שבירושלים, 
אלא כל אדם שיש בו קורטוב יראת שמים - אינו מיסב לסעודה שהמאכלים 

המוגשים בה אינם כשרים.

אדם  של  דעתו  תהא  ״לעולם  נקיה.  דעת  היתה  שבירושלים  הדעת  לנקיי 
מעורבת עם הבריות״, אבל אם דעתו מעורבת עם הבריות, ח״ו עלול להיות 
שדעתו נפגמת, הוא מקבל ֶידע בכל מיני דברים שליליים. נקיי הדעת שמרו על 
דעת נקיה, ואם ח״ו לצורך ענין מסויים נצרכו לדעת מהרע - היה להם את 

הכח להתנתק ממנו.

ניתז על  משל למה הדבר דומה, אדם אוכל ארוחת בוקר, ומעט מן המאכל 
חולצתו ויצר כתם. מספיק שטיפה קטנה בכיור, והכתם נעלם כלא היה. אבל 
אם לא ישטוף זאת באותו יום, רק יזכר למחרת בבוקר - כעת להסרת הכתם 

תידרש עבודה רבה יותר.

״נקיי הדעת״ - אין הכוונה שדעתם כלל לא היתה מתלכלכת. זה לא יתכן 
במציאות. גם משה רבינו התעסק עם דתן ואבירם ושאר מרעין בישין שהיו 
בדורו, שזה ודאי בבחינת פגם בנקיות הדעת, אלא שהוא יכל להתנקות ממנו 

מיד, וכך נקיי הדעת ידעו לנקות את דעתם מיד מהרע שדבק בה.

ֵאין לֹו ָלָאָדם ֶאָּלא ְלַטֵהר ּוְלַנּקֹות ַעְצמֹו,

כלומר, גם אם הוא מוכרח להתחבר, אבל מיד הוא מטהר את עצמו ומתנקה.

ולא להתחבר עם שום אדם רשע  הזה  כאן בעולם  לנו אפשרות לחיות  אין 
בשום ענין. אדם מוכרח לפעמים לעשות פעולות הכרוכות במגע עם אינשי 

דלא מעלי, אלא שעליו להיטהר ולנקות את עצמו מיד. 

אדם שלא התלכלך מעולם אינו נקרא טהור, הוא נקרא קדוש. טהור, מכלל 
שהיה טמא. הוא נטמא ממשהו ונטהר. 

ובשם אחד מרבותינו אמרו, שאדם טמא הטובל ונעשה טהור, נמצא במדרגה 
גבוהה יותר מזה שלא היה טמא, כי כאן הרי התורה הקדושה מעידה עליו: 

״וטהר״, נקבע עליו שם טהור.
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קּוִעים ְּבַהְבֵלי ַהְּזַמן.  ְוִלְמנַֹע ַרְגָליו ִמַּדְרֵכי ֶהָהמֹון ַהּׁשְ

מילים אלו לא נאמרו דוקא על דורנו, הבעיה היתה קיימת לאורך כל הדורות. 
דרכי ההמון היינו רוב העם, והם תמיד היו שקועים בהבלי הזמן. בכל הדורות 

אלו שאינם שקועים בהבלי הזמן היו המיעוט, לא הרוב.

אם כן, הדרך הנכונה בעבודת האדם היא למנוע רגליו מדרכי ההמון השקועים 
בהבלי הזמן, לחפש חיים במקום אחר. אם אדם מוכרח לצאת לעבוד לפרנסתו, 
עליו לחפש את המקום התורני ביותר שרוח הקדושה שורה שם. לא מספיק 
מטרתו  אם  אבל  עבירות,  אין  אם  אפילו  אלא  כפשוטו,  עבירות  שם  שאין 
של בעל העסק מבוקר עד לילה היא רק להרויח עוד ועוד כסף, וזו האוירה 
המורגשת היטב כל הזמן - זוהי דוגמא ל״דרכי ההמון השקועים בהבלי הזמן״ 

שיש למנוע רגליו מהם.

אפילו אם אדם יוצא לפרנס את בני ביתו לשם שמים, אבל אם כל מי שנמצא 
הוא   - וכדומה  תאוות  מילוי  כספיים,  רווחים  היא  היחידה  מטרתו  מסביבו 

מושפע מכך.

לפרנסתו,  לצאת  מוכרח  הוא  אם  אפילו  לאדם,  שראוי  ודאי  לכתחילה  לכן 
לחפש את אותו מקום שמטרתם של הנמצאים סביבו אינה רק תאוות והבלי 

העולם הזה.

בסביבת  נמצא  ישיבה,  של  מזכיר  כגון  תורני,  במוסד  העובד  אדם  לדוגמה, 
אנשים ששאיפתם ומגמתם היא לימוד התורה, אלא שסוף סוף צריך מישהו 
שינהל את אותו מקום, אבל הוא נמצא במקום שמטרת השוהים בו אינה הבלי 

העולם הזה.

ְוָיִׁשיב ַרְגָליו ֶאל ַחְצרֹות ה׳ ְוֶאל ִמְׁשְּכנֹוָתיו. 

הרי האדם לא יכול כל היום להימצא רק בחצרות ה׳ ובמשכנותיו. יש לו בית, 
אשה וילדים, ומוטל עליו לדאוג להם ולפרנסם. הוא מוכרח לצאת משם.

אלא כוונת הדבר שאפילו כשהוא יוצא, עליו לחפש לעצמו את אותם מקומות 
שהם קרובים לחצרות ה׳ ולמשכנותיו.
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ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון  ׳ֶאְרַחץ  )שם(:  ְואֹוֵמר  ְמַסֵּים  ַעְצמֹו  ֶׁשָּדִוד  הּוא 
ַוֲאסֹוְבָבה ֶאת ִמְזַּבֲחָך ה׳׳.

״ואסובבה״, כלומר: גם כשהיה נצרך לצאת החוצה ולהסתובב, היה זה מסביב 
למזבח ה׳. הוא חיפש את המקומות הקרובים ביותר למזבח ה׳.

אין כוונת הדבר שהוא לא יצא מבית המקדש. ברור שהוא יצא מבית המקדש, 
הוא היה מלך בישראל ונלחם את מלחמות ה׳. אלא שהוא חיפש לעצמו תמיד 

את האפשרות להימצא קרוב. 

״ארחץ בנקיון כפי״ - הוא מנסה לטהר את עצמו באותם דברים שהוא מתלכלך 
במקומות  הזמן  כל  להיות  חיפש  הוא   - ה׳״  מזבחך  את  ״ואסובבה  מהם, 

הקרובים ביותר האפשריים.

ְוִאם ֶיֱאַרע לֹו ֶׁשִּיָּמֵצא ְּבֶחְבַרת ִמי ֶׁשִּיְלַעג ָעָליו, ֹלא ָיִׁשית ִלּבֹו 
ֶאל ַהַּלַעג ַההּוא. ַאְּדַרָּבה, ִיְלַעג ַעל ַמְלִעיָגיו ִויַבֵּזם. 

האדם,  על  מלעיגים  כאשר  בפשטות  ביאור.  צריכה  כאן  הכתובה  ההגדרה 
עליו לקיים בעצמו ״ישב בדד וידום״, אולם כאן כותב רבינו הרמח״ל שילעג 
ויבזם. לשם מה? אדרבה, איזהו מכובד המכבד את הבריות. מדוע  למלעיגיו 

ללעוג להם ולבזות אותם?

טעם הדבר הוא, כי כאשר אדם שומע שמבזים אותו והוא שותק, בסוף נדבק 
בו עצם הבזיון שהם מבזים. ולא מצד העלבון האישי שלו, אלא כאשר מבזים 

אותו והוא תלמיד חכם, הוא חייב למחות מצד כבוד התורה שבו.

אלא שהני מילי כשברור לו שהמחאה נעשית מצד כבוד התורה שבו ולא על 
כבודו העצמי, ובאמת רק הקב״ה שהוא בוחן כליות ולב יכול להעיד מחמת 

מה נובעת מחאתו.

אם כן, הסיבה שעליו ללעוג למלעיגיו ולבזותם היא כדי שלא יושפע מאותה 
על  ע״י שלועג  בעבודתו.  יחלש   - יושפע  אם  כי  מבזים,  בזיון שהם  נקודת 

מלעיגיו - הוא מבטל את הבזיון.
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למה  מתייחס  ההוא, שאינו  ללעג  לבו  לא שם  למצב שהוא  מגיע  אדם  איך 
שמבזים אותו?

ראשית צריך לדעת שישנם אנשים שמטבעם לא אכפת להם כל כך מה יאמרו 
הבריות. טבע זה אינו קשור דוקא לעבודת ה׳. יש להם ׳עור של פיל׳, כפי 
שאומרים בלשוננו. הם מסוגלים לגנוב, וכשמפרסמים עליהם בעיתונים שהם 
גנבים, זה לא אכפת להם. הם מסוגלים לצאת לרחוב עם ראש מורם כאילו 

לא אירע דבר.

זה סוג אחד של בני אדם, ואין לכך שייכות לעבודת ה׳. בחלק גדול מן הפעמים 
זהו חסרון, חוסר רגישות פנימית. השאלה היא באדם שכן מתבייש, כן מפריע 

לו, איך הוא מגיע למצב שלא ישים לבו למלעיגים עליו?

עצה אחת: להיות טרוד כולו בעבודתו, כך שלא ישים לב מה נעשה סביבו.

זו עצה חיצונית, ויש בה מעלה וחסרון. מעלה - הוא כל כך טרוד, עד שכבר 
אינו שם לב מה שאומרים לו. חסרון - אם הוא כל כך טרוד ולא שם לב, מי 

יודע לאלו עוד דברים הוא לא ישים לב בדרך...

בהשתמשות בעצה זו הוא גם לא פותר את שורש הבעיה, שכן בעצם אכפת 
לו שמבזים אותו, רק הוא לא שם לב לבזיונות מחמת הטרדה, ויש בכך סכנה 

גדולה.

העצה הפנימית יותר היא, להכיר מה טיבם של אלו הלועגים לו. הרי כאשר 
ילדים בני שנתיים ושלוש והם צוחקים עליו, אי  אדם נמצא למשל בחברת 
אפשר לומר שברגע הראשון זה לא עושה לו כלום, אבל אחרי זמן מועט הוא 

מבין: הם תינוקות, אין לי מה להיפגע מהם!

יותר, לא שהוא מתייחס לאנשים כפשוטו  כאשר האדם מביט במבט עמוק 
הדעה  שרמת  מבין  הוא  הפנימית,  לתפיסה  ביחס  אבל  ח״ו,  תינוקות  שהם 

הפנימית שלהם היא כילד, ממילא לא יתייחס לדברי הלעג שלהם.

ליועץ  ויאמר  בכלכלה,  כלל  מבין  ואינו  עסק  לא  שמעולם  אדם  שיבוא  כמו 
השקעות בכיר: ׳אתה טועה, אינך מבין, אתה מפסיד את כל כספך...׳ שיאמר 
מה שהוא רוצה, הוא הרי לא מבין מה שהוא מדבר, אין לו אפילו דריסת רגל 

בענינים הללו. 
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בני אדם המלעיגים ומבזים, ברוב המקרים בעומק זה נובע לא מחמת רשעות, 
אלא מחוסר הבנה בסיסית. כאשר האדם מסתכל על הבריות שהם חיים עם 

תפיסה של ילד קטן, הרבה פחות יפריע לו מה שילעגו עליו.

כי מכח כך הוא עלול להגיע לתפיסה  זהירות,  נצרכת  אלא שכמובן גם כאן 
של אני ואפסי עוד. כולם תינוקות חסרי דעת, ורק ידידנו מורם מעם ודעתו 

רחבה...

העצה העמוקה הפנימית היא: כאשר האדם מתקשר עמוק לנשמה שבתוכו, 
הוא לא חש מה שנעשה כאן בעולם, ואז אין לו שום הפרעה. כמשל לאדם 
שמלעיגים עליו במקום פלוני והוא נמצא במקום אחר, שאינו חש כל כך את 

הלעג.

כאשר האדם מתנתק מהתפיסה הגופנית ומתחבר פנימה, לתוך הויית נשמתו 
ובוראו, הוא כביכול לא נמצא בעולם הזה. 

הם  עליה״?  ״בני  הכוונה  מה  ע״ב(.  מה  )סוכה  מועטין״  והן  עליה  בני  ״ראיתי 
אינם  ממילא  כאן,  אינם  הם  בקומה שלמטה,  ולא  העליונה  בקומה  נמצאים 
רואים שמבזים אותם. זו מדרגה של אדם שבעצם התנתק מהעולם הזה ונמצא 

במקום אחר.

זולת זה, העצה לאדם היא לקבל תוקף פנימי בעבודה, להתנתק ממה שקורה 
מסביב ולהמשיך הלאה. זה קשה לו, הוא נלחם, אבל החוסן הפנימי שבו מונע 

ממנו את ההתנגשות.

שאנשים  מה  עליו  ישפיע  שלא  דעתו  את  יחזק  כיצד  זאת?  יעשה  איך 
חושבים?

ְוַיְחׁשֹב ְּבַדְעּתֹו ִּכי ִאּלּו ָהָיה לֹו ְלַהְרִויַח ָממֹון ַהְרֵּבה, ִאם ָהָיה 
ָּכל  ַיְלִעיגּו?  ֶׁשֹּלא  ֲחֵבָריו  ִמְּפֵני  ָלֶזה  ָצִריְך  ָהָיה  ּׁשֶ ַמה  ַמִּניַח 

ֶׁשֵּכן ֶׁשֹּלא ִיְרֶצה ְלַאֵּבד ִנְׁשָמתֹו ִמְּפֵני ַלַעג. 

כאן מגיע הרמח״ל לנקודת חשבון. הרי אם היה האדם רוצה להרויח ממון 
לעשות  הולך  היה  אומרים. אם  למה שאנשים  היה מתייחס  לא  הוא  הרבה, 
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עסק שהוא חושב להרויח בו עשרות מיליונים, ועשרה אנשים היו צוחקים 
עליו, היה אומר: צוחק מי שצוחק אחרון. אחרי שארוויח את המיליונים, יראו 

שצדקתי.

כך להבדיל, כאשר הוא יודע שלבסוף יזכה להשיג את החיבור לבוראו, כל שכן 
שלא ירצה לאבד נשמתו מפני לעג.

זהו, אם כן, מהלך של חשבון שאדם עושה לעצמו מדוע לא להתייחס ללעג. 
הוא מרגיש את הלעג עד עומק נשמתו, זה כואב לו ומפריע לו שמתלוצצים 
ממנו, ואעפי״כ הוא לא מתייחס ללעג, כי לפי חשבונו שוה לסבול את הלעג 

בכדי להרויח משהו יקר יותר.

עבודה זו כרוכה במלחמה קשה. הוא סובל מהבזיונות, הם מפריעים לו, הכאב 
קשה מנשוא, אך הוא רוצה להרוויח. 

אבל לשם כך צריך שתהא לו הכרה ברורה בנקודת הרווח שהוא עומד להרויח. 
אם חסרה לו הכרה זו, הוא לא יהיה מוכן לסבול את הבזיונות. יאמרו לאדם: 
תעמוד עשר שעות ובסוף היום תקבל עשר אגורות - ודאי לא יסכים לעשות 
זאת. אבל אם יבטיחו לו שבסוף היום יקבל מליון שקל - הוא יעמוד ולא יזוז 

על אף הצער, כי עומד לנגד עיניו הרווח הגדול הצפוי לו.

כך גם לענייננו: מחד יש לו צער מחמת הבזיונות, ומאידך יש לו רווח - השגת 
בוראו. אם יעמיד זה מול זה, יהיה לו את הכח לעמוד מול הבזיונות. 

אבל כל זאת בתנאי ש״יחשוב בדעתו״! זו עצה לאדם שיש לו כח של דעת, 
בבחינת מח שליט על לבא, להשליט את הדעת על כאב הבזיונות.

ַעז  ׳ֱהֵוי  ב(:  ד,  )אבות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ִהְזִהירּו  ֶזה  ֶּדֶרְך  ְוַעל 
ָאִביָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ָּכֲאִרי  ְוִּגּבֹור  ַּכְצִבי  ָרץ  ַּכֶנֶׁשר  ְוַקל  ַּכָּנֵמר 

ָמִים׳.  ֶׁשַּבּׁשָ

במשנה נמנו ארבעה דברים, ולענייננו, עסוקים אנו במידת ״עז כנמר״. 

פנים  ״עז  חז״ל:  אמרו  מחד  הרי  שלילית?  מידה  או  טובה  מידה  היא  עזות 
לגיהנם״ )אבות ה, כ(, ומאידך ישראל נקראים העזים שבאומות )ביצה כה ע״ב(. אם 

כן, איזו עזות היא טובה ואיזו עזות אינה טובה?
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כמובן שהתשובה הפשוטה: תלוי ְלַמה משתמשים בה. עזות להחציף פניו כנגד 
אנשים היא שלילית, עזות לצורך עבודת בוראו היא חיובית.

אמת, אבל מונחת בזה הבחנה עמוקה ודקה. 

איזו עזות היא חיובית ואיזו שלילית? הדבר תלוי לא רק בשאלה כלפי מה היא 
מופנית, אלא גם מהיכן היא באה. אם העזות באה מהגוף, מקשיותו של האדם 
שלא אכפת לו - זו עזות שלילית, ועל זה אמרו חז״ל ״עז פנים לגיהנם״. אבל 
אם העזות נובעת מכך שהוא מכיר בערך העליון ולכן לא אכפת לו להתבייש - 

זוהי עזות שבאה מהנשמה, ובעטיה נקראו ישראל עזים שבאומות.

ישנה עזות שבאה לאדם מכח כך שפשוט לא מעניין אותו מה אנשים אומרים. 
הוא אדם גס, עבה, לא מתייחס לאף אחד, לא אכפת לו שכולם ילעגו עליו. 
זוהי בחינת ״אין בשר המת מרגיש״. רשעים בחייהם קרויים מתים. זוהי עזות 
שמגיעה מכח כך שאין לאדם רגש דק אמיתי, וזה בודאי שלילי. עז פנים כזה 

נשלח לגיהנם, כי הגיהנם יזכך אותו.

אבל אם העזות נובעת לא מכח כך שאינו מרגיש, אלא מתוך הכרה עמוקה 
המטרה  כאשר  ]כמובן  המטרה  את  להשיג  מנת  על  להתבזות  ששוה  בדעתו 

רצויה[ - הרי שעזות זו נובעת מהנשמה, וזו היא העזות החיובית. 

בעומק, כל אדם הרוצה להגיע להבחנה פנימית בנשמתו, עליו לקיים את דברי 
חז״ל )שערי תשובה שער ב(: ״מות עד שלא תמות״. 

איך הוא מקיים זאת?

אחת העצות לכך היא, שכאשר מבזים אותו והוא מתבייש, הרי שפכו את דמו 
]הלבנת פנים היא כעין רציחה[, ובזה הוא מבטל את הכח הגופני שבו ומגיע 
להתעצמות הפנימית של העזות המגיעה מכח הנשמה, ושם בכוחו להתחבר 

לעליונים ולבוראו.

אדם מוכרח לעבור נקודה של רציחה בנפש כאן בעולם הזה, להיות בבחינת 
ממית עצמו באהלה של תורה. או שהוא ממית עצמו פיזית, גופנית, עד שגופו 
מתמוטט, או כדברי הרמ״ק הידועים שאילו בני האדם היו יודעים כמה הבושה 
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נותנת להם, הם היו רודפים אחריה. מה הבושה נותנת לאדם? היא משברת 
אותו לגמרי.

אלא שאם היא משברת אותו לגמרי, הרי שלא נשאר ממנו כלום. מהי, אם כן, 
המעלה?

החלק  שיתגלה  וצריך  שבו,  החיצוני  החלק  את  משברת  היא  לדבר:  תשובה 
הפנימי של ה״עזין שבאומות״, שהוא התוקף הפנימי. 

אם העזות הצליחה לשבור את רוחו לגמרי - הרי שלא הרויח כמעט כלום. 
הוא נשאר שבור, כלי ריק. אבל אם היא הצליחה לשבור את החלק החיצוני 

ולגלות את העזות הפנימית שבו - יש בכך נקודת מעלה גדולה.

ְוָדִוד ָאַמר: ׳ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעֹדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְוֹלא ֵאבֹוׁש׳ )תהלים 
ְוִדּבּוָרם  ִעְסָקם  ָהָיה  ְזַמּנֹו  ַמְלֵכי  ֶׁשרֹב  ִּפי  ַעל  ֶׁשַאף  מו(,  קיט, 

ִלְכאֹוָרה  ֶמֶלְך,  ֵּכן  ַגם  ֶׁשָהָיה  ְוָדִוד  ַוֲהָנאֹות,  ְּגדֹולֹות  ְּבִדְבֵרי 
ְמַדֵּבר  הּוא  ִיְהֶיה  ְּבֶחְבָרָתם  ִּבְהיֹותֹו  ִאם  ְלֶחְרָּפה  לֹו  ִּתְהֶיה 
ּוִמַּתֲענּוגֹות  ַהְּגדֹולֹות  ִמן  ַסְּפרֹו  ַּתַחת  ְותֹוָרה,  מּוָסר  ְּבִדְבֵרי 
ְּבֵני ָאָדם ְּכמֹוֶהם, ִהֵּנה ֹלא ָחׁש ָלֶזה ְּכָלל, ְוֹלא ָהָיה ִלּבֹו ִנְפֶּתה 
ְמָפֵרׁש  ֶאָּלא  ָהֱאֶמת,  ִהִּשיג  ֶׁשְּכָבר  ַאֲחֵרי  ָהֵאֶּלה,  ַּבֲהָבִלים 
ְואֹוֵמר: ׳ַוֲאַדְּבָרה ְבֵעֹדֶתיָך ֶנֶגד ְמָלִכים ְוֹלא ֵאבֹוׁש׳. ִויַׁשְעָיה 
ְּכמֹו ֵכן ָאַמר: ׳ַעל ֵּכן ַׂשְמִּתי ָפַני ַּכַחָּלִמיׁש ָוֵאַדע ִּכי ֹלא ֵאבֹוׁש׳ 

)ישעיה נ, ז(.

מודגש כאן, שהעדר הבושה מגיע לא מכח כך שאדם לא מרגיש ולא מעניין 
אותו כלום, אלא מחמת התוקף הפנימי של האמת שבתוכו. הוא כל כך עז מכח 

האמת שבתוכו, ולכן אינו מתבייש.

״על כן שמתי פני כחלמיש״. הכח הפנימי שבנשמה נקרא האיתן שבנפש, הכח 
החזק שבנפש האדם. כאשר האדם מרגיש שחייו תלויים בבזיון - הוא ודאי 

מוכן להתבזות, כי הוא מעריך את עצם החיים.
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״הודאי  נקרא:  הקדושה  כח  עמלק.  קליפת  ספק,  בבחינת  הוא  הזה  העולם 
שמו״. אם אדם חי בבחינת קליפת עמלק, ממילא אין לו עזות, כי תמיד הוא 
מסתפק אולי לא. העזות שבנפש מגיעה מ״הודאי שמו״, מהודאות של בורא 
עולם, שהוא הכח הבלתי מתכלה.  בורא  הגמורה של  עולם, מכח האמיתות 

הנבראים הרי סופם להתכלות, משא״כ בורא עולם שהוא קיים לעולם. 

שאינו  איתן  כח  שהוא  בבוראו,  דבק  האדם  כאשר  מגיעה  הגמורה  העזות 
מתכלה, היה הווה ויהיה.
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