
לאנשים שרוצים להתקדם בחיים

שבת חזון
סיפור זה דבר בעיתו מה טוב - סיפר הרה”ק רבי 

שלומק’ה מזוועהיל זי”ע, וכה סיפר:
בביתו  שהתארח  אדיר  בגביר  שהיה  מעשה 
הרבי  זי”ע,  מזלאטשוב  מיכל  רבי  הרה”ק  של 
עשיר  קדשים,  קדש  היה,  החסידות  מענקי 
מחרידה  הגשמיות  זאת  לעמת  ברוחניות.  עצום 
בשיחות  ליפול,  מטות  הבית  קורות  ומזעזעת: 
עם בני המשפחה הבין שפעמים הם רעבים לפת 
לחם ממש, העוני בולט מכל סדק ופינה בקירות 

המתקלפים...
הרבה,  תמיהתו  את  להסתיר  הגביר  הצליח  לא 
רבנו’,  ‘ילמדנו  בפיו:  ושאלתו  הרבי  אל  ניגש 
ייעשה,  מפיו  היוצא  ככל  קדוש,  איש  הרבי  ‘הרי 
לא  מדוע  מיד.  בשמים  מתקבלות  תפילותיו 
יתפלל  לא  מדוע  פרנסתו,  על  קצת  הרבי  יבקש 
בטוחני  ביתו?  כלכלת  למען  עולם  לבורא  מעט 
שאם הרבי יתפלל למען פרנסתו - כי אז ישועתו 

מובטחת והרווחה בוא תבוא!’
הרבי האזין לשאלה בקשב, מצחו נחרש קמטים, 

שתק קמעא, והשיב:
בימים  מכאן,  רחוקה  לא  בעיירה  שהיה  ‘מעשה 
הגביר   - הערשל  ר’  של  בתו  לחתונת  שקדמו 
הידוע. הכל ידעו כי החתונה תתקיים ברוב פאר 
החופה,  הכנת  על  עמלו  מיוחדות  צוותות  והדר, 
נדמה  החתונה.  סעודת  ובוודאי  העניים  סעודת 
היה כי העיירה כולה התעטפה בהוד חגיגי לרגל 

המעמד...
להכריז  הערשל  ר’  ביקש  שמחתו,  יום  לרגל 
מאה  מבקש  לכל  יחלק  החופה  ביום  כי  בעיירה, 
ההתרגשות  ממש.  של  עתק  סכום   - זהובים 
בעיירה הרקיעה שחקים, עניי העיירה וגם עניים 
הקרועים  ארנקיהם  את  הכינו  כבר  לה  מחוצה 
לקראת הסכום הגדול. היו גם מי שלא היו עניים, 
מאה   - הגונה  יד  מתת  כזו  לקבל  ציפו  הם  וגם 

זהובים ביום בהיר!
הוכנו  ההכנות,  כל  לצד  הערשל,  ר’  של  בביתו 
שני שקי ענק, ובתוכם צרורות צרורות של מאה 
זהובים. שיהיה מוכן לכל דורש ונוקש, שכל אחד 
הוא  חגיגי  יום  הן  מופתי.  בסדר  שלו  את  יקבל 

היום!
ובאורח  התוכנית,  השתבשה  קודם,  שלילה  אלא 
החלה  לפתע  החופה,  קודם  לילה  למדי.  טראגי 
טובי  שהגיעו  עד  בטוב.  שלא  לחוש  הכלה 
למרות  מעולפת.  הנערה  שכבה  כבר  הרופאים, 
פחות  להנשימה.  הצליחו  לא  הם  מאמציהם,  כל 
נפחה  נישואיה,  לפני  לילה  כך,  אחר  משעה 
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הכלה את נשמתה והסתלקה לעולם שכולו טוב, 
בטרגדיה נדירה ומזעזעת כל לב!

נקרעות  ר’ הערשל כמעט קרס תחתיו, כשעיניו 
בתדהמה, צער, כאב עמוק ומפלח. איך ברגע אחד 
נהפך לאבל מחולם, בעוד ביום המחרת הוא היה 
הזה  בלילה  זאת  תחת   - לחופה  להובילה  אמור 
לבית  האהובה  בתו  של  מיטתה  את  מלווה  הוא 
הלוויה  באותה  יבישה  נותרה  לא  עין  העלמין... 
מובלת  כלולותיה  ביום  כלה  אוי,  לב,  קורעת 

למנוחות!
למחרת עם שחר, ביום שנועד לחתונה, התיישבו 
כל  שנפטרה.  הבת  על  ‘שבעה’  המשפחה  בני 
כל  סולקו,  לחתונה  שהוכנו  ההדר  אותות 
החגיגיות נעלמה. רק כאב וצער עמוק מילאו את 
החלל, כשאנשים באים ויוצאים, מחפשים מילות 
נוחם לגביר האומלל, שצרה כה גדולה התרגשה 

עליו...
קלה  משיכה  הערשל  ר’  חש  פתאום,  לפתע  ואז, 
הביתה  שנכנס  העיירה  מאנשי  אחד  בשרוולו. 
הגעתי  ‘הנה,  לו:  ולחש  אליו  קרב  המנחמים,  עם 
הכסף  היכן  זהובים.  מאה  שתחלק  שאמרת  ביום 

המובטח?’
צפו  בו  הנמצאים  כל  הסלון,  בחלל  הושלך  הס 
ר’  יסופר!  כי  יאומן  לא  מאובנים.  בהלם,  במחזה 
הערשל מבכה את בתו שהלכה לעולמה בטרגדיה 
שיום  בתו  על  יגונו  בעומק  שרוי  לב,  קורעת  כה 
כך,  כל  והעצוב  האחרון  ליומה  הפכה  חתונתה 
והלה - אין לו בושה ולא טיפת דרך ארץ לעמוד 

ולבקש כסף שהובטח לרגל השמחה?!
יש  מי  עם  כולם  הבינו  הלם,  דקות  כמה  לאחר 
להם עסק, ונדו בראשם ברחמים... ‘רחמנות עליו’, 
‘אין בו הבנה, אין בו חמלה... הוא  לחשו זה לזה, 

לא מבין, לא מבין...’
יכוונו   למה  היטב  ומבין  הרבי  מול  עמד  הגביר, 
קורעת  אנחה  הרבי  נאנח  ואז  בסיפור,  מילותיו 
לב והוסיף: ‘אוי, בכל רגע שלא נבנה בית המקדש 
מבכה  הוא  הרי  אבינו,  משולחן  רחוקים  ונותרנו 
בתו, בכמה צער  וכמה מאותו עשיר על  פי כמה 
החסרים  על  לחשוב  מסוגל  אני  איך  שרוי...  הוא 
אזכור  איך  הכאוב?  אבי  לפני  עומד  כשאני  שלי 
את כאביי האישיים כשאני ניצב מול אבי בשעת 

צערו?!
לראשונה  הגביר.  גם   - ועתה  שוב,  נאנח  הרבי 
עוצמת  החורבן,  כאב  לו  הומחש  כי  חש  בחייו 
הכאב. זה לא רק כאב שלנו, אנו חולקים כאב עם 
המתגעגע  ורחום,  אהוב  אב  עם  שבשמים,  אבינו 

אלינו ללא הרף. ■

דברים - לבד - בד

“איכה אשא לבדי”. לבד - בד. והוא שורש בדידות 

שהזוגות שהם אותיות ב, ד, ואילך נפרדים. וזהו 

שהאחדות  א-בד.  דאב,  נפש”,  “דאבון  בחינת 

אדה”ר  בין  הבדידות  ושורש  נפרדת.  האל”ף  של 

לחוה מה שתחלה היה ‘דבק באשתו’. דבק דייקא. 

אחדות הבדידות, נעשה בגד, בד - ג. אדה”ר, חוה 

ונחש. כי הבגד מבדיל החיבור בבחינת הוא בבגדו 

והיא בבגדה, שאינו חיבור שלם. וזהו בד שממנו 

עבירה,  החטא,  תולדת  הבגד  וזהו  בגד,  נעשה 

הבדלה,  נעשה  ואזי  הפרדה.  לנהר,  מעבר  לשון 

גמור,  חיבור  בן  ממדרגת  נהפך  ואזי  בד-ל.  בדל, 

ע-בד.  עבד,  למדרגת  אלקיכם”,  לה’  אתם  “בנים 

הנחש,  ע”י  נעשה  זה  וכל  בדידות.  מתוך  חיבור 

שדיבר לשה”ר, בחינת הוצאת דיבה, בד-יה. וזהו 

בדלח דקלקול כמ”ש המפרשים שהוא מין שרף 

הנוטף מעץ ידוע בארץ מזרח.

וזהו כח הכבדות, כי הדבר הקל עולה מעלה, ושם 

שמים,  במרומיו,  שלום  עושה  בבחינת  האחדות. 
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שיעור כללי בסוגיית קרן

 

הסוגיא השבועית

מן הנלמד בכולל
מתוך שיעורו של מורנו ורבינו הרב איתמר שורץ שליט"א

ב

וקטן  ל"ט. שור של חרש שוטה  דף  ב"ק  משנה 
ומעידים  ב"ד מעמידין להם אפוטרופוס  שנגח, 
נשתפה  החרש,  נתפקח  אפוטרופוס.  בפני  להם 
רבי  דברי  לתמותו,  חזר  הקטן,  והגדיל  השוטה, 

מאיר. רבי יוסי אומר הרי הוא בחזקתו.
מעין כך מתבאר בדברי הברייתא, המובאת בגמ' 
בדף ל"ט:, דנחלקו שם בסיפא סומכוס ור' יוסי 
הקטן  והגדיל  השוטה  נשתפה  החרש  בנתפקח 
וחזרו בעלים ממדינת הים, אם חוזר לתמותו או 
האפוטרופוס[.  בפני  ]שהועד  במועדותו  נשאר 
במאי  סיפא  הברייתא,  דברי  על  מסיקה  והגמ' 
סומכוס  בינייהו,  איכא  משנה  רשות  קמיפלגי, 
ורבי  לתמותו[,  חוזר  ]ולכן  משנה  רשות  סבר 
יוסי סבר רשות אינה משנה ]ונשאר במועדותו[.

ב. סוגיא נוספת לקמן מ"ד: לענין נגח
ואח"כ הפקיר

שור  בגדרי  סוגיות  שני  ישנם  בכללות,  ראשית, 
היא  אחת  סוגיא  משנה.  רשות  של  לדין  ביחס 
סוגייתינו דידן, וישנה סוגיא נוספת לקמן, אלא 
אין  והאחרונים  הראשונים  שיטות  רוב  שלפי 
לקמן  דבמשנה  דידן,  לסוגייתינו  שייכות  לה 
היתומים,  שור  האשה,  שור  תנן  ע"ב  מ"ד  דף 
ההקדש,  שור  המדבר,  שור  האפוטרופוס,  שור 
שור הגר שמת ואין לו יורשים, הרי אלו חייבים 
מיתה. והיינו כשהשור הרג אדם, לדעת ת"ק יש 
ור' יהודה חולק  חיוב מיתה לשור גם בכל אלו. 
הגר  ושור  ההקדש  שור  המדבר  דשור  וסובר, 
שמת פטורים מן המיתה, לפי שאין להם בעלים.  
אמר  כן  על  "יתר  איתא,  שם  הברייתא  ובדברי 
נגח  הקדיש,  ולבסוף  נגח  אפילו  יהודה,  רבי 
בבעליו  והועד  שנאמר  פטור,  הפקיר  ולבסוף 
שוין  בדין  והעמדה  מיתה  שתהא  עד  והמית, 
מיתה  שתהא  עד  שם,  הגמ'  ומסקנת  כאחד". 
ומתבאר  כאחד.  שוים  בדין  וגמר  בדין  והעמדה 
א"כ מהסוגיא שם, דשור שהרג אדם ולאחר מכן 
השור  יהודה  ר'  לשיטת  אותו,  הפקיר  הבעלים 
מתחילה  בעלים  לו  שאין  מפני  ממיתה,  פטור 

ועד סוף.
אתר,  על  שם  ראשונים  בעוד  וכן  שם,  וברא"ש 
חיוב  לגבי  בעלים  שצריך  שנאמר  דכשם  למדו 
מיתה, כך נאמר דין זה לגבי חיוב נזיקין. ויתר על 
כן כתבו הראשונים, דרק במיתה נחלקו חכמים 
ורבי יהודה, דחכמים מחייבים ורבי יהודה פוטר, 
מכן  ולאחר  נגח  שאם  מודו  כו"ע  בנזיקין  אבל 

הפקיר יהא פטור.
]רשב"א  שם  הראשונים  מן  חלק  שבדברי  אלא 
דוקא  נאמר  הזה  שהפטור  מבואר,  ועוד[ 
מכן  ולאחר  בעלים  מתחילה  לשור  היה  כאשר 
אותו  מכר  הבעלים  אם  אבל  אותו,  הפקיר  הוא 
שם.  הסוגיא  כל  נאמר  לא  זה  על  אחר,  לאדם 
דידן,  לסוגייתינו  נוגעת  שם  הסוגיא  אין  ולפי"ז 
משנה,  ברשות  עוסקת  דידן  סוגייתינו  שהרי 
שהשור עובר לרשות אחרת ולא בהפקר, ואמנם 
בהפקר,  הדין  מה  דנו  ועוד[  ]חזו"א  האחרונים 
אבל  משנה,  רשות  של  הדין  בכלל  ג"כ  זה  אם 
עיקר הסוגיא, דהאופן הרגיל של רשות  לא  זה 
אחרת,  לבעלות  עובר  כשהשור  הוא  משנה, 
לו  אין  מהזמן  שחלק  בשור  הנידון  שם  ואילו 

בעלים כלל.
אמנם שיטת רש"י שם, כפי שנקט הרעק"א בדף 
והרש"ש  ד"ז[  ליה  ברירא  לא  ]אך  בשיטתו  צ' 
בדף י"ג, הסוגיא שם מיירי גם אם הבעלים מכרו 
לאדם אחר לאחר שנגח ועדיין לא עמד בדין, וגם 
על זה נאמר הפטור, ומשום שצריך שיהיה לשור 
בעלים אחד מתחילה ועד סוף. והשתא אם נצרף 
לכך את שיטת הרא"ש שהזכרנו, שסובר שהדין 
חיוב  לגבי  גם  נאמר  סוף  ועד  מתחילה  בעלים 
ששור  רש"י,  לדעת  חידוש  עולה  א"כ  נזיקין, 
שהיה לו בעלים ונגח, ומכרו הבעלים את השור 
הוא  הנגיחה,  אחרי  מכרוהו  אפי'  אחר,  לאדם 

פטור מתשלומין.

ג. להצד דהסוגיא שם איירי גם לענין נזיקין, וגם 
לענין מכירה - גדר חדש של רשות משנה

ולפי"ז, הרי שיש פנים חדשות לסוגייתינו, שהרי 
משנה  ברשות  סוגייתינו  של  הנידון  בפשטות 
נידון לענין העדאת השור, אבל לפי מה  זה רק 
שאנחנו רואים בסוגיא דלקמן, אם נימא דמיירי 
הרי  נזיקין,  דיני  לגבי  וגם  מכירה,  לגבי  גם  שם 
זו  מסוגיא  יוצא  שהרי  נוסף,  דין  שורש  שיש 
לחייב  ובאים  נגח,  כבר  שהשור  אחרי  דאפילו 
את בעליו, מ"מ אם הוא ימכור אותו, יתכן שהוא 
יהיה פטור, וא"כ אנו רואים שרשות משנה אינו 
רק נידון לגבי העדאה, אלא זה נידון של רשות 

משנה את החיוב שיש על הבעלים.
דהסוגיא  לחדש  רצה  ל"ג(  סי'  )ח"ב  ובמרחשת 
מועד  בשור  ולא  תם  בשור  רק  עוסקת  שם 
]והחת"ס דן לומר להיפך[, וא"כ סוגייתינו שדנה 
ודאי דין אחר  זה  ברשות משנה של שור מועד 

של  המושג  עצם  מ"מ  אבל  משנה,  רשות  של 
רשות משנה, במקום שנאמר אותו יסוד דין, זה 
חיוב  של  נידון  זה  אלא  העדאה,  לגבי  נידון  לא 
עיקר  את  משנה  משנה  שהרשות  התשלומין 
ברשות  שעוסקת  בסוגייתינו  גם  וא"כ,  החיוב, 
משנה של ההעדאה זה גם אותו יסוד דין, דמכיון 
שההעדאה היא שורש המחייב של התשלומין, 
לכן גם לגבי זה נאמר יסוד הדין של רשות משנה.

אך שוב נדגיש, שכל זה רק לפי צד רחוק, שהרי 
לא  שם  שהסוגיא  א'  דברים,  בשני  תלוי  הדבר 
מיירי דוקא בהפקר אלא גם אם מכרוהו לאחר, 
וכפי שיש צד לרעק"א בשיטת רש"י, וגם צריך 
לומר שזה נאמר גם לגבי תשלומי נזיקין וכדעת 

הרשב"א שם.

ד. נקודות נידון שישנם ברשות משנה.
א' - דין בגברא ]בעלים[, או בחפצא ]שור[

האם  התנאים,  נחלקו  דידן.  לסוגייתינו  ונחזור 
נעמיד  משנה.  אינה  רשות  או  משנה  רשות 
ראשית כל כמה נקודות יסודיות בהבנת הסוגיא, 
ע"פ  הזמן,  שיספיק  כפי  הדברים  נברר  ובעז"ה 
והאחרונים  הראשונים  דברי  והבנת  חשבון 

בסוגיא.
נקודה ראשונה, יסוד המחלוקת אם רשות משנה 
בגברא,  נידון  זה  האם  משנה,  אינה  רשות  או 
בשור.  דהיינו  בחפצא,  או  השור,  בבעל  דהיינו 
ונבאר הצדדים. לדוגמא, ראובן הוא בעל השור, 
לאחר מכן השור הזה הועתק מרשותו של ראובן 
לרשותו של שמעון, בכל האופנים שנאמר בהם 
אפוטרופוס,  כגון  משנה,  רשות  של  הדין  יסוד 
מצינו  אלו  ]בכל  ויורש,  מתנה  מכירה,  שואל, 
נידון של רשות משנה[, הרי  שדנו אם יש בהם 
מצד  והן  הבעלים,  מצד  הן  שינוי,  כאן  שנעשה 
השור עצמו, שבתחילה השור היה בבעלותו של 

ראובן ועכשיו של שמעון. 
וא"כ, כשאנחנו באים לדון אם רשות משנה או 
השינוי,  הגדרת  כלל  מהו  משנה,  אינה  רשות 
בעלים  היה  שראובן  בגברא,  הוא  השינוי  האם 
שהוא  השור  מצד  שהנידון  או  שמעון,  ועכשיו 

משתה מחמת שיש לו בעלים חדש.

ה. ב' - מה המשנה, היציאה מרשות הראשון או 
הכניסה לרשות השני, והנפ"מ

רשות  כשנאמר  בה,  לדון  שיש  שניה  נקודה 
משנה, בין אם זה בגברא ובין אם זה בחפצא, יש 
 )המשך בעמוד ז'(

א. סוגיית רשות משנה בדף לט:
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ארבעת היסודות - הכרת הנפש

התחלנו לבאר בפעמים הקודמות, שכל מהלך ההתבוננות על הבריאה ועל 
הנפש צריך להיות במבט של ארבעת היסודות.

כעת נמשיך את המהלך בעזר ה' יתברך.

 כח ההבטה היחיד שמקיף את כל הבריאה כולה
אותן  דברים,  על  להביט  אחרות  אפשרויות  ישנן  אם  שגם  להדגיש  חשוב 
ובעומק  כולה.  ואת כל המציאות  אפשרויות לא מקיפות את כל תחומי החיים 
יותר, הן לא מקנות לאדם את הכלי שאיתו ניתן להביט במבט אמיתי על כל דבר 

בחיים ועל כל הבריאה כולה.
את  להמחיש  מנת  על  האחרונות,  בשנים  בפרט  מאוד  שמצויה  דוגמא  ניתן 

הדברים.
האחד  אוכל.  אותו  את  ואוכלים  אחד,  לשולחן  מסביב  יושבים  אדם  בני  שני 
מסתכל על אותם מאכלים, לפי מה שטעים וערב לחיכו, או לפי מה שמסודר יפה 
ומוגש בצורה נאותה. ואילו השני מסתכל על אותם מאכלים לפי הערך התזונתי 
שלהם - כמה קלוריות, כמה פחמימות, כמה שומנים, כמה סוכרים וכו'. כל אחד 

מביט על המאכלים באופן שונה.
יוכל להביט  אותו אדם שמביט על מאכלים לפי הערך התזונתי שלהם, באמת 
כך כמעט על כל המאכלים. אך הוא לא יוכל להביט על חומרי בניין, לפי הערך 
התזונתי שלהם. משום שאופן ההבטה שיש לו על מאכלים, לא יועיל לו להביט 

על דברים שלא שייך בהם ערך תזונתי ואכילה בריאה.
מעיין כך ויתר על כן, כל צורת הבטה, שהיא לא ההבטה השורשית שאיתה ברא 
בורא עולם את כל הבריאה כולה, אולי תוכל להועיל באופנים מסויימים )במקרה 
הטוב, ולואי שלא תזיק(. אך בכל מקרה, היא ודאי לא תועיל להביט כך על כל 

הבריאה כולה.
צורת החיים הפנימיים היא, שהאדם בונה לעצמו בתוך עצמו כח להביט במבט 
כל  על  מביט  והוא  נפשו,  על  מביט  הוא  כח  אותו  ועם  היסודות,  ארבעת  של 

העולם כולו.

שורש העבודה הפנימית
כאשר האדם מסתכל במבט חיצוני על העבודה הפנימית, הוא חושב שעבודה 
פנימית עניינה ללמוד את העבודה הפנימית, ולעשות מה שצריך לעשות. ואם 

הוא הצליח לעשות מה שמוטל עליו, זה אומר שהוא חי חיים פנימיים.
אך ההגדרה האמיתית של החיים הפנימיים היא, להביט על כל דבר במבט פנימי. 
שינוי  הסתכלות,  שינוי  של  במהלך  הזמן  כל  להיות  היא,  הפנימית  והעבודה 
תודעה, שינוי תפיסה. צריך כל הזמן להעמיק את כח ההבטה, על הנפש ועל כל 

העולם כולו.
לחיות   - בפועל  המעשים  שינוי  היא,  ההבטה  שינוי  של  שהתוצאה  כמובן 
וזה חלק חשוב מאוד. אך זה החלק האחרון של החיים  חיים מתוקנים בפועל. 

הפנימיים.
שורש כל העבודה הפנימית הוא, לשנות את התפיסה על החיים - להביט על 
כל דבר במבט פנימי יותר ופנימי יותר. "וידעת היום והשבת אל לבבך"1, "וידעת 
היום" - לקבל תודעה שונה, תפיסה שונה, מבט שונה. זה מהלך החיים של עולם 

העבודה הפנימית.

הסתגלות למושגים חדשים
אותם  את  לקלוט  בנפש  קושי  ישנו  חדשים,  מושגים  עם  נפגש  האדם  כאשר 
מושגים. וכל שכן שישנו קושי לתפוס, איך אותם מושגים ישנו לו את כל החיים. 
יכול  היסודות,  ארבעת  של  המבט  איך  להבין  מאוד  קשה  יהיה  זה,  בשלב  לכן, 

לשנות את צורת ההסתכלות של האדם על כל הבריאה כולה.
אך לאט לאט, בעזרת ה' יתברך, נלמד כל יסוד - מה מהותו, ממה הוא מורכב, מה 
כלליו ומה פרטיו. ובמשך הזמן, הדברים יתבארו, ונבין מהו המבט של ארבעת 
היסודות, ואיך הוא יכול לשנות לנו את התפיסה. ואז נוכל להשתמש עם תפיסת 
ארבעת היסודות, גם על הנפש הפרטית שלנו, וגם כמבט שורשי על כל הבריאה 

כולה.
בס"ד סיימנו לבאר את מהלך ההכרה השורשי של ארבעת היסודות.

בפעם הבאה, אם ירצה ה', נתחיל לבאר את הגדרת העולם הפנימי.

■ ]מתוך סדרת "ארבעת היסודות - הכרת הנפש" פרק ב'[

1  דברים ד, לט.

נפש החיים
עומק בקשת דוד המלך

פרושו  אין  לשמה  כי  הברור,  האמת  לשמה,  התורה  עסק  ענין 
דבקות כמו שסוברים עתה רוב העולם, שהרי אמרו רז”ל במדרש 
)שוח”ט( שביקש דוד המלך ע”ה מלפניו יתברך, שהעוסק בתהלים 
יחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים ואהלות, הרי שהעסק 
לפניו  ואהוב  נעלה  יותר  ענין  הוא  ויגיעה  בעיון  הש”ס  בהלכות 

יתברך מאמירת תהלים.
בנגעים  שעוסק  שמי  טוב’  ‘שוחר  המדרש  בדברי  כן  אם  מונח 
“שהעוסק  המלך  דוד  שביקש  אלא  חביב,  יותר  הוא  ואהלות 
ייחשב אצלו יתברך”. א”כ נגעים ואהלות זה ודאי חביב  בתהלים 
נגעים  כמו  חביב  יהיה  תהלים  שגם  בקשה  ויש  יתברך,  לפניו 

ואהלות.
מדוע  הסביר  לא  עדיין  הנפה”ח  כי  ביאור  צריכים  הדברים  אולם 
נגעים ואהלות הם יותר חביבים מתהלים? ויתר על כן, אם נגעים 
ואהלות יותר חביבים מתהלים, מה עומק בקשתו של דוד המלך 

ש”תהלים ייחשב אצלו יתברך כאילו”, מהו ‘כאילו’?
אלא, כפי שהוזכר לעיל סדר מדרגות הדבקות מתתא לעילא הינו:

א.  מדרגה של דבקות )שאינה נוגעת לענינא דידן( שזו סוגיא של 
מצוות.

כל  וכלל  ויראה  אהבה  מכח  דבקות  של  מדרגה  מכך,  ב.  למעלה 
המידות כולן.

מדרגה של דבקות מכח דבקות בדיבורו יתברך שמו. ג. 
מדרגה של דבקות מכח התדבקות בחכמתו יתברך שמו. ד. 

רצונו  גילוי   - הרצון  מדרגת  גילוי  מכח  דבקות  של  ה.  מדרגה 
יתברך שמו מצידו, וגילוי התשוקה והתקוה מצידנו.

ולמעלה מכך, הדבקות בו יתברך שמו בהכרת אמיתת המצאו. ו. 
דבקות  בהן  שיש  התורה  עסק  של  בכללות  הסוגיות  כלפי  והנה, 
יתברך שמו אזי כאשר האדם מתעסק בדברי  בו  ודבקות  בתורה 
אגדה אז הדבקות הינה בחכמתו ודיבורו יתברך שמו, וכאשר האדם 
עוסק בדבר ה’ זו הלכה אז מתגלה בו )באדם(, רצונו יתברך שמו, 
ובזה הוא דבק בו - בתורה, בו יתברך שמו - ברצונו, ובו ית” באופן 

שהוא ורצונו חד.
בכלל  הש”ס  בהלכות  ויגיעה  בעיון  עוסק  האדם  כאשר  כן,  אם 
בו  דבקות  לו?  יש  דבקות  של  סוג  איזה  בפרט,  ואהלות  ובנגעים 
בתורה שמתגלה בה רצונו יתברך שמו וע”י כן הוא דבק בו יתברך 

שהוא ורצונו חד, בהתגלות הרצון בתורה.
זוהי הגדרת הדבקות של העוסק בעיון ויגיעה בהלכות הש”ס בכלל 

ובנגעים ואהלות בפרט.
לפי כך נבאר מהו הכאילו שמבקש דוד המלך ש”העוסק בתהלים 

ייחשב אצלו יתברך כאילו היה עוסק בנגעים ואהלות”?
הרי בנגעים ואהלות יש בהם גילוי של דבקות ברצונו יתברך שמו, 
מה שאין כן כאשר האדם אומר תהלים איזה סוג של דבקות יש 
ויראה שהיא  או דבקות של אהבה  לו? אז בכללות כפי שהוזכר: 
ותקוה  השתוקקות  של  דבקות  או  האדם,  שבנפש  המידות  בכח 
את  שם  אין  אבל  האדם,  שמצד  הרצון  כח  נקודת  ראשית  שזהו 

הדבקות בכח הרצון שמצד הבורא.
אם כן מה זה שביקש דוד המלך שייחשב “כאילו היה עוסק בנגעים 
יתברך!  מצדו  רצון  של  גילוי  כאן  אין  שחודד  כפי  הרי  ואהלות”, 
כן  שאין  מה  רצונו,  גילוי  מכח  דבקות  זוהי   - ואהלות  נגעים  כי 
תהלים - זוהי דבקות או מכח אהבה ויראה ושאר המידות, או מכח 
השתוקקות ותקוה שהן שורש גילוי הרצון דידן כלומר שורש כח 
יתברך  ברצונו  הדבקות  את  כאן  אין  עדיין  אבל  שמצידנו,  הרצון 

שמו כלומר בכח הרצון שמצידו.
אבל מאידך, ברור הרי שדוד המלך ביקש משהו, ואין זה כבקשת 
אדם שאוכל לחם שייחשב כאילו אכל בשר, אשר לעולם לא אכל 

בשר אלא רק לחם, ומה אפוא הינה בקשת דוד המלך?  ■  ]מתוך 

קובץ שיעורים על ספר נפש החיים שער ד'[



מוסר

ד

המביא את האדם למצב שבו יוכל לבחור - כשם 
שבאפשרותו לעלות בסולם, כך גם הוא יכול ח”ו 

לרדת בסולם.
סולם,  לו  ניתן  בחירה:  בפני  ניצב  אדם  כן,  אם 
לידי  להביאו  יכולה  התורה  התורה,  לו  ניתנה 

זהירות, אך יכולה היא גם להורידו למטה. 
עמם  שעולים  סולמות  ישנם  הגשמי,  במשל 
וישנם סולמות שיורדים איתם לתוך בור עמוק. 
כמו כן התוה”ק, כאשר האדם אינו לומד באופן 
“לא  חז”ל:  שאומרים  כמו  לו!  היא  ירידה  ראוי, 
ע”ב(.  עב  )יומא  המות”  סם  לו  נעשית   - זכה 
רק להעלות את האדם, אלא  לא  יכולה  התורה 
עלולה ח”ו להיות לו גם סולם לרדת עד שאול 

תחתית!!
ולא  אנו לראות אדם הלומד תורה,  יכולים  לכן 
שאמר  כמו  להיפך.  ח”ו  אלא  התעלה,  שלא  רק 
המים  למים.  נמשלה  שהתורה  ז”ל  הגר”א 
צומח   - בה  שזרעו  ומה  השדה,  את  משקים 
אם  חטים,  יצאו   - חטים  זרעו  אם  המים.  מכח 
זרעו שעורים - יצאו שעורים, אבל אם זרעו בה 
גם  וברקנים.  קוצים  יצמחו   - וברקנים  קוצים 
את אלו המים גידלו, אבל הם גידלו זאת מחמת 

שהיו כאן קוצים.
סולם  בבחינת  לאדם  להיות  יכולה  התורה 
להיות  יכולה  היא  ומאידך  למעלה,  שיעלהו 
עבורו סולם שיורידהו למטה. השאלה הבסיסית 
היא על מה האדם עומד, ולהיכן הוא מכוון את 

הסולם.

כאן עלינו לעמוד על נקודה יסודית.
הברייתא מתחילה ב”תורה מביאה לידי זהירות”, 
הוא  ספרו,  את  מייסד  כשהוא  הרמח”ל  ואילו 

מתחיל מהזהירות, ודילג על התורה.
שקיימות  מאד  הקשות  מהשאלות  אחת  זו 
כנגד  תורה  ש”תלמוד  אנו  יודעים  הרי  בספר. 
כולם”, ואף רבי פנחס בן יאיר הדגיש זאת מיד, 
והנה  תורה,  ע”י  רק  מגיעים  המדרגות  שלכל 
משמיט  הוא  הספר  את  לסדר  הרמח”ל  כשבא 
הלוא  מהזהירות.  ומתחיל  הבסיס,  את  כביכול 

דבר הוא!
ביאור הענין נראה כך: הסולם מורכב משלבים. 
עומדים  אינם  השלבים  אבל  שלב.  הוא  פס  כל 
קרשים  שני  שיהיו  מוכרח  עצמם.  מצד  לבד 
מהצד, שהם יחזיקו את השלבים שלא יתמוטטו.

זהירות  זהירות,  לידי  מביאה  “תורה  כשכתוב 
מביאה לידי זריזות וכו’”, בפשטות אנו לומדים 
שלב  שיש  כמו  בעבודה.  שלבים  אלו  שכל 
הנקרא זהירות - כך יש שלב שנקרא תורה. וזו 
אלא  השלבים,  ככל  שלב  אינה  התורה  טעות! 
כל  את  המחזיקים  הקרשים  שני  בבחינת  היא 
השלבים! התורה היא עצם הסולם. רק על ידה 
“איסתכל באורייתא  כי  ומדוע?  ויורדים.  עולים 
וברא עלמא”, א”כ התורה כוללת את כל העולם.

וראשו  ארצה  מצב  סלם  “והנה  בפסוק:  נאמר 
ואחד  יב(,  כח,  )בראשית  השמימה”  מגיע 
היה  שהסולם  הוא,  במדרש  המובא  הפירושים 
ביעקב!   - בו  וירדו  עלו  יעקב עצמו. המלאכים 
יושב  תם  “איש   - תורה  בחינת  הוא  יעקב  כי 

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 
לשלב  ועלה  הראשון  בשלב  היה  סולם,  שלבי 
השני, כעת אין לו צורך בשלב הראשון, וגם אם 
יוכל להמשיך לעמוד על השלב השני.   - יעלם 
הוא   - יפלו  שבצדדים  הקרשים  שני  אם  אבל 

יפול למטה, לא תהיה לו נקודת אחיזה כלל!
רק  איננה  היא  זהירות”,  לידי  מביאה  “תורה 
מביאה, אלא בזהירות עצמה יש תורה! “זהירות 
מביאה לידי זריזות”, אבל גם בזריזות עצמה יש 
הסולם  כל   - התורה  את  לאדם  אין  אם  תורה. 
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”.

כמו  אבל  סולם.  בבחינת  היא  התורה  כאמור, 
הסולם,  את  להניח  מקום  צריך  גשמי  שבמשל 
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(: 
מאי  תורה.  מלמדו  אביו   - לדבר  היודע  “קטן 
היא? תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב”. 
עד  גבול  בלי  היא  התורה  של  שההרחבה  ודאי 
עולה  שהוא  ככל  שהרי  האדם,  של  ימיו  סוף 
אחרת  ותפיסה  הבנה  מקבל  הוא  בשלבים, 
של  ההתחלה  היא  היכן  אבל  הקדושה,  בתורה 
קטן  שהוא  בשעה  האדם?  אצל  התורה  לימוד 
ואפילו אינו מבין מה שהוא מדבר - אז מלמדו 
אביו: “תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב”.

בפשטות, זוהי בחינת גירסא דינקותא - שאדם 
נתבונן: האם באמת מישהו  ישכח. אך הבה  לא 
לא.  זוכר?! לכאורה  הוא  מאיתנו מרגיש שמאז 

וא”כ מהו עניינו של לימוד זה?

התוה”ק  ועסק  העבודה  בעצם  היא:  התשובה 
אינם מתחילים מנקודת ההבנה של האדם, אלא 
מתחילים  היינו  אם  האמונה.  על  בנוי  שורשם 
ללמד אדם תורה בשעה שהוא כבר מבין, התורה 
היתה נכנסת בו דרך המודע, ואילו רצוננו הוא 
האמונה  לנקודת  מודע,  העל  לנקודת  לבקוע 

שבנפש.
■ ]מתוך בלבבי משכן אבנה על מסילת ישרים פרק א[

סדר העבודה
כאן  מבואר  למעלה,  מלמטה  העבודה  סדר 
תורה  יאיר:  בן  פנחס  רבי  אמר  מכאן  בברייתא: 
מתחילה  הברייתא  כן,  אם  זהירות.  לידי  מביאה 

בתורה שהיא מביאה לידי זהירות.
עינינו  הרי  זהירות?  לידי  תביא  התורה  איך 
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!...
שקונה  אחד  כמו  הכוונה  אין  ש”מביאה”  אלא, 
באחד  מתיישב  ברכבת,  לנסיעה  כרטיס 
הקרונות, וזהו - תוך זמן מסויים ודאי יגיע לעכו 
או לנהריה. התורה אינה מביאה את האדם לידי 
זהירות באופן אוטומטי! “מביאה” הכוונה שהיא 
לבחור  יוכל  שמשם  מקום  לאותו  אותו  מביאה 

להיות זהיר.
במכונית;  נוסע  אדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
אין  לצומת,  דרכים,  לפרשת  שהגיע  לפני 
באפשרותו לפנות ימינה או שמאלה, ואם יעשה 
מגיע  הוא  כאשר  רק  לתהום.  חלילה  יפול   - כן 
ימינה  לפנות  האפשרות  בידו  יש  כעת  לצומת, 

או שמאלה. 
להיות  יכול  לא  הוא  תורה,  למד  שאדם  לפני 
שמעתה  זהיר. התורה רק מביאה אותו לידי כך 
יכול הוא להתחיל לעבוד על מדת הזהירות. אור 
התורה נותן באדם כח, אבל אין הכרח שאם אדם 
כאמור,  כן,  אם  כי  זהירות,  לו  תהיה  תורה  למד 
כולם היו מגיעים למדרגה האחרונה, והמציאות 

אינה כך.
הכוונה  מביאה”  ש”תורה  אפוא,  הדבר,  ברור 
יהיה  בו  מצב  לידי  האדם  את  מביאה  שהיא 
להיות  מעכשיו  האם  בחירה  לנקודת  מוכשר 
זהיר. לפני כן גם בחירה זו להיות זהיר לא היתה 
לגמור  בחירה  לו  שאין  שלש  בן  ילד  כמו  לו. 
יודע לדבר כמה מילים,  את הש”ס. הוא בקושי 
ממילא אין לו אפילו בחירה בזה. מלמדים אותו 
יש  מכן  ולאחר  אותו,  מפתחים  וכתוב,  קרוא 
לשבת  או  ברחובות  להסתובב  האם  בחירה  לו 

וללמוד ובעז”ה לסיים את הש”ס. 
הגידול רק הביאו לידי מצב שיוכל להיות בוחר, 
הרבה  וילמד.  שישב  הכרח  לידי  הביאו  לא  אך 
אבות מחנכים את ילדיהם, ובסוף הילדים אינם 
בנו  את  הביא  רק  האב  שרצו.  להיכן  מגיעים 
הילד  ביד  ואילך  ומכאן  בחירה,  לו  שיש  למצב 

לבחור מה שירצה.

אמנם  נועד  סולם  שכל  להבין,  עלינו  זאת  אבל 
וכך גם  לעלות עליו, אולם אפשר גם לרדת בו, 

התורה הקדושה!
את  מביאה  בהכרח  שתורה  היתה  ההגדרה  אם 
אפשר  אי  הזהירות,  מדת  את  לקנות  האדם 
אך  הק’.  התורה  מכח  ירידה  גם  שתיתכן  לומר 
מאחר ומבינים אנו שהתורה היא רק בגדר סולם 



חינוך ילדים

תכלית החינוך - השאיפה לצמיחה
נתמקד  שלפנינו  בשורות  כללית,  לחשיבה  בחינוך  בעיקר  עסקנו  עתה  עד 

יותר בחינוך לחשיבה רוחנית.
כל הורה צריך לזכור, שחינוך הילדים אינו מסתכם בתחום ההתנהגות, אלא 
המטרה האמיתית של חינוך הילדים היא יצירת דור המשך לאבות הקדושים 
ולעם ישראל, בבחינת: "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך 
ה'", ולשם כך אנו צריכים להציב יעד של עליה וצמיחה, שבסופו נזכה לראות 

אצל ילדינו נפש של אדם השואף לצמוח מעלה מעלה. 
לשולחן,  מהרצפה  החפץ  את  לו  שירים  מאביו  המבקש  ילד  נתבונן.  הבה 
כמובן שהאב יכול להרים לו את החפץ באופן חד פעמי, אבל ישנה אפשרות 
שהאבא יבנה לו מנוף שתמיד הילד יוכל ללחוץ על כפתור ולהרים מהרצפה 

את מה שיפול... 
ברור לכולנו, שאיננו יכולים לישא את ילדינו על כפים במשך כל החיים, הן 
מבחינה גשמית והן מבחינה רוחנית, ולכן עלינו להביא אותם למצב שיוכלו 

לרומם את עצמם באופן עצמאי. 
כעין זה מצאנו בגמ' )קדושין כט ע"ב(, שישנה שיטה כי חייב האב ללמד את 
בנו אומנות. הרי, שאין די בכך שאחרי החתונה האבא יתן לבנו סכום כסף, 
לדאוג  צריך  הוא  ולכן  יגמר,  זה  סכום  אחד  שיום  מכיון  שיהיה,  ככל  גדול 

ללמדו אומנות, בכדי שתהיה לו בעתיד אפשרות לפרנס את עצמו לבד.
במקביל לתפיסה גשמית זו, ישנה תפיסה נפשית – רוחנית לפיה עלינו לחנך 
את הילד ולהעניק לו את הכח לעלות מעלה מעלה ולהתרומם לעולם, ולא 
להסתפק בכך שהוא יעשה את מה שצריך, אלא שיגדל עם כח של צמיחה 

ושאיפה לעלות מעלה מעלה. 
לימוד ספרי מחשבה עם הילדים – הבסיס לצמיחה

לעיל נקטנו במספר דוגמאות מעשיות לפיתוח כח החשיבה של הילד, אולם 
מעבר לכך, בכדי לגדל ילד מתבונן ומעמיק באופן תדיר, שכאמור זהו התנאי 
וכפי  כך,  לשם  נוספות  בדרכים  לנקוט  עלינו  והתעלות,  לשאיפה  הבסיסי 

שיבואר לפנינו. 
כמובן שבכדי לחנך להתבוננות והעמקה, אין הכוונה שעלינו לעודד את הילד 
לילה, אלא  וינסה לחשוב מחשבות עמוקות מבוקר עד  רגל  רגל על  שישב 
לשם כך יש לנו את ספרי המחשבה של רבותינו ז"ל שעליהם אנו נשענים, 

ומכוחם נוכל לעורר את המחשבה.
נבהיר את דברינו. המתכונת המקובלת היא, שההורים מעניקים לילדים את 
צרכיהם הגשמיים, מאכילים אותם, מלבישים אותם יפה מאד וכו', וכתוספת 
מציאותי  זה  אין  ספק  ללא  אולם  דעות.  מעט  גם  להם  להכניס  מנסים  לכך 
שהילד יוכל לצמוח צמיחה אמיתית עמוקה ושלימה עם הדעות הללו, וכפי 

שההורה מבין שהוא עצמו אינו יכול לצמוח באמצעות הדעות הללו בלבד.
ברור לכולנו, כי הורים שאינם נותנים לילדיהם מזון לאכול – הם פושעים, 
יכול  אינו  הורה  לכך,  במקביל  לכך,  מיוחדים  בהסברים  להאריך  צורך  ואין 
לגדל את ילדיו בלא שיתן להם צידה רוחנית פנימית שתאפשר להם לצמוח 

ולעלות.
כאמור, רבותינו הקדושים ז"ל כתבו ספרי מחשבה שהם מקובלים ומוסכמים 
על כל החוגים ועל כל העדות, ובכדי לחנך את הילד להעמיק ולהתבונן, איננו 
יכולים להסתפק בלימוד קצר לפני השינה, אלא עלינו ללמוד עמו ברצינות 
של  החיים  תפיסת  כל  על  משפיעים  אנו  שבכך  ולזכור  הללו,  הספרים  את 

הילד.
דוגמה לספר מחשבה שכל הורה יהודי חייב ללמוד עם ילדיו, הינו הספר דרך 
ה' לרבינו הרמח"ל, שכידוע זהו הבסיס ההכרחי ללימוד אודות תכלית החיים 
וחובת האדם בעולמו. יתירה מכך, אב שאינו דואג ללמד את ילדיו את התוכן 
של ספר זה, הוא נחשב לפושע - עם כל החריפות שבדבר! ]כמובן שצריך 
הילד  לרמת  בהתאם  הדברים,  את  להבין  מסוגל  הילד  בו  הגיל  את  למצוא 
וכדו', אולם אף בגיל קטן יותר, נוכל ללמד אותו ספרים שמתאימים לרמתו, 

וכידוע הסטייפלר יעץ ללמוד עם ילדים בגיל שש אורחות צדיקים וכדו'[. 
■ ]מתוך דע את ילדיך פרק ד'-ה'[

 נושאים בפרשה  המשך מעמוד א'
אולם  דורשים.  אין  בפרק  כמ”ש  יחדיו  ומים  אש 

הכבד יורד למטה ושם עולם הפרוד. כבד, בד-כ. וזהו 

בחינת ברד, כי למעלה בעננים המים מאוחדים, אולם 

כשיורדים למטה אין טיפה נוגעת בחברתה כמ”ש סוף 

פ”ק דב”ב. ובתיקון נתהפך לברודים שהוא סוג עלמא 

דתיקון ואחדות כנודע. וזהו מקום המדבר בד - רם. 

ששם אין ישוב, אלא מקום הפרוד. ושם עיקר מדרגת 

אבידה, אבד, בד-א, בחינת דאב, כנ”ל. וזהו היה נסיון 

המרגלים שבאו מן המדבר לא”י, והוציאו דיבת הארץ 

ועיקרו  יפריד.  המות  בבחינת  מתיה,  קוברת  שהיא 

היה מ’ אבידן בן גדעוני - בד - אין. איכה ישבה בדד 

העיר רבתי עם היתה כאלמנה.

בד-ק,  דבק  טוב”,  לדבק  “אומר  נעשה  ובתיקון 

טוב  אין  המתחברת,  טובה  אבן  בדלה,  ונעשה  כנ”ל. 

שם  רש”י  וכלשון  טוב  זבד  נעשה  ואזי  חיבור.  אלא 

זכר  בין  יחוד  שנעשה  עבור,  בית  כ(  ל,  )בראשית 

מחיצה  בלא  אחד  לבשר  והיו  באשתו  ודבק  ונקבה, 

של בגד, בגידה. וכן נעשה רביד, )שם מא, מב( ופרש”י, 

“ענק, ועל שהוא רצוף בטבעות קרוי רביד”. שהרביד 

שהוא  בצואר  ניתן  ולכך  ומאחדם  הטבעות  מצרף 

מקום חיבור הראש עם הגוף.

כנ”ל,  בדד  מקום  שהוא  במדבר  התיקון  ושלמות 

שבא  המשכן  ע”י  הוא  ישכן”  לבדד  עם  “הן  בבחינת 

במשכן  נעשה  ישראל  כל  צירוף  בד-ן.  נדב,  בנדבה, 

ולכך נבנה ע”י נחשון בן עמינדב. עמי-נדב, מצרף את 

כל העם ע”י הנדבה. ואזי נעשה כל אחד “בעד” חבירו. 

הפך לבד, נעשה בעד. ושורש הכל ע”י משה ששקול 

ועי”כ מאחד ומצרף את כל ישראל.  כשישים ריבוא, 

ולידתו ע”י יוכבד. יוכ-בד. שמתחלה נפרדה מעמרם 

עם-רם, וחזרה אליו כמ”ש חז”ל לצורך לידת משה.

כל  בהתאחדות  רק  אינו  ה’לבד’  תיקון  ושלמות 

דקדושה,  לבד  במדרגת  אלא  כנ”ל.  דבק  הנפרדים, 

והוא  ההוא”,  ביום  לבדו  הוי”ה  “ונשגב  בבחינת 

לששון  שיהפך  באב,  תשעה  של  במועד  הגנוז  האור 

בדד,  ישבה  איכה  דקלקול,  מבדידות  ולשמחה, 

לבדידות של קדושה, ונשגב הוי”ה לבדו.

שרשי התיבות המרכיבות מאמר זה

בדל, עבד, בדלח, דבק, בעד, דבר, כבד, בלעדי, ברד, 

בגד, אבידע, בעוד, זבד, ברודים, דנהבה, בדד, דיבה, 

יוכבד,  בד,  נדב,  עובד,  מדבר,  עמינדב,  דבש,  רביד, 

בעד, אבידן, דיבה, מידבא, דבלתימה.

■ ]נכתב על ידי הרב שליט"א במיוחד לעלון זה[

ה



בלבביפדיה - מחשבה

ַאִּביר )בחינות בגבורה(
אבירותם של צדיקים

אבירות הלב שמצד התיקון מופיעה בדברי הגמ' 
)ברכות יז ב( עה"פ: "שמעו אלי אבירי לב הרחוקים 

מצדקה" )ישעיה מו, יב(:

“רב ושמואל, ואמרי לה רבי יוחנן ורבי אלעזר, 
חד אמר: כל העולם כולו ניזונין בצדקה, והם 
ניזונין בזרוע, וחד אמר: כל העולם כולו ניזונין 
ניזונין.  אין  בזכות עצמן  והם אפילו  בזכותם, 
קול  בת  יום  בכל  רב:  אמר  יהודה  רב  דאמר 
כולו  העולם  כל  ואומרת  חורב  מהר  יוצאת 
ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב 

חרובים מערב שבת לערב שבת”.

שבידם.  בזכות   - בזרוע  ניזונים  ופירש"י: 
רחוקים  להו  וקרי  קרא,  משתעי  ובצדיקים 
להם  שאין   - ניזונין  אינן  הקב"ה.  של  מצדקתו 

כדי צרכיהם, ומתפרנסים בקושי.
גם  אבירים  נקראים  שהמלאכים  ראינו  למעלה 
כי,  וגם  גבוה,  במקום  למעלה  הימצאותם  מפני 
היצר  ע"י  נחלשים  אינם  בשונה מבני אדם, הם 
)גיבורי  הרע. הם תמיד עושים את רצון הבורא 
כאן,  למדים  אנו  מאידך,  וכו'(.  דברו  עושי  כח 
שגם בני האדם שנלחמים ביצרם ומנצחים אותו 

)אלו הצדיקים( נקראים אבירים.
דבר זה מתבאר בכך שהיצר הרע מתואר כסוס 
על  ִנָחם  איש  "אין  ו(:  ח,  )ירמיה  הנביא  בלשון 
ִּבְמֻרָצוָתם,  ָׁשב  ֹּלה  ֻכּ עשיתי,  מה  לאמר  רעתו 
נקראים  הסוסים  והרי  במלחמה".  שוטף  כסוס 
ולכן,  טז([,  שם,  )שם  רש"י  ]כדברי  אבירים 
את  מוצאים  ויושרם  בצדקתם  לעמוד  הרוצים 
אביר,  הנקרא  היצה"ר  נגד  במלחמה  עצמם 

וחייבים להתאזר באבירות הלב.1
אחד  מצד  מתהפכת:  בחינה  כאן  נמצאת 
דוקא  שני,  ומצד  האבירים,  הם  המלאכים 
הנקראים  אלו  הם  המה’  בארץ  ‘אשר  הקדושים 

אבירים, בזכות גבורתם במלחמת היצר.
vvv 

אבירות - מקור פרנסתם של צדיקים
בחינות  שתי  מתגלות  הנ"ל,  הגמ'  בדברי 
במזונותיהן של הצדיקים: הם באים להם בזכות 
מעשיהם הטובים, אבל הם מועטים ומצומצמים. 
כלומר, אבירות לבם של הצדיקים הינה המקור 
שבידם(,2  בזכות   - )בזרוע  ניזונים  הם  שממנו 
הצדיקים  פרנסת  עצמו,  זה  מטעם  אבל 

מצומצמת.
שני  ישנם  מלחמה  בכל  כי  הוא  הדבר  וטעם 
הנקרא  מצב  זהו  לזה.  זה  המתנגדים  צדדים 
בכח  שהצדיק,  נמצא,  כנ"ל.  התוהו",  "עולם 

ו

כנ"ל(  הצדיקים  )בחינת  החורבן  בחינת  שהוא 
שקודם לשפע, נאמר: "די לו ב‘קב חרובין’"; כי, 
הוויתו  ומקור  משורש  לו  באים  ופרנסתו  מזונו 

]החורבן כנ"ל[, ועל כן מזונותיו מצומצמים.

אביר - גבורת הבנין וגבורת החורבן
ישנן לצדיקים שתי בחינות  כי  נתבאר,  למעלה 
מזו:  למעלה  זו  אבירות(,  )הנקראת  גבורה  של 
ה"כובש  גבורת  היא  )והתחתונה(,  הראשונה 
היא  באבות(.  הידועים  חז"ל  )כדברי  יצרו"  את 
המשמרת  זו  היא  כי  ל‘בנין’,  הנצרכת  הגבורה 
והמגינה עליו מהחורבן והקלקול. והשניה היא 
היא  זו,  עליונה  גבורה  ה‘מחריבן’.  של  הגבורה 

המחריבה את מה שכבר נבנה.
ה"בונה  בגבורת  כבר  מושרשת  זה  כפילות 
לבנין,  ומחריבן", שבה החורבן משמש  עולמות 

וכנ"ל.
כפילות זו מתגלה במילה הראשונה של התורה 
את  המרכיבות  מהאותיות  המורכבת  בראשית, 
ות'.  ש'  נוספות,  אותיות  שתי  עם  אביר,  המילה 
האלה  האחרונות  האותיות  שתי  התיקון,  מצד 
"יסוד  שמשמעותו  "שת"  השורש  את  מרכיבות 
ומצד הקלקול,  "אבן שתיה"[,  ]"שיתין",  הבנין" 
"תש  תשי",  ילדך  ]"צור  ל"תש"  מתהפכות  הן 
כוחו כנקבה"[, שמשעותו ה"חולשה" ]הגורמת 

לחורבנו של הבנין[.
והיפוכו.  לדבר  נדרשת  בראשית  תיבת  נמצאת 
היא מייצגת גם את הגבורה הבונה )אביר שת(, 
מצד  תש(.  )אביר  המחריבה  הגבורה  את  וגם 
הגבורה הבונה היא ראשית הבריאה; זהו כדברי 
היש  יציאת  על  מורה  שבריאה  הראשונים, 
של  מקורה  היא  )אין(  הגבורה  כלומר  מהאין; 
הבריאה )יש(. אבל מצד הגבורה המחריבה, היא 
תכלית הבריאה; זהו כאימרת רבותינו הידועה: 
"הקב"ה ברא יש מאין, והצדיק עושה מיש אין". 
וזה  זולתו",  ש"אפס  לגלות  היא  התכלית  כי 
נעשה בכח האבירות העליונה שהופכת את היש 

לאין.
הנ"ל:  הגמ'  בדברי  המתבטאת  היא  זו  ]כפילות 
"כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא 
ה"חרובים"  בקדושה,  חרובים".  בקב  לו  די  בני 
רבי  של  בחינתו  וזו  ותכליתו.  היש  שורש  הוא 
העולם  שבזכותם  הלב,  אבירי  וחבריו  חנינא 
ניזון )בחינת היש(, והם, אפילו בזכות עצמם אין 

ניזונים )בחינת האין([.
■ ]מתוך שיעורי שמע בלבביפדיה המשודרים בשידור חי 

של קול הלשון 073.295.1245[.

לעמוד  הכח  את  בעצמו  מגדיל  היצר,  מלחמת 
ולהתקיים בעולם התוהו, כלומר את התקיפות 
והביטול  החורבן  שבו  בעולם  לעמוד  והגבורה 

שולטים. וכן מתבאר בדברי הגמ':
“ואם תאמר, אותן שנים שעתיד הקב”ה לחדש 
בהן את עולמו,3  שנאמר “ונשגב ה’ לבדו ביום 
עושה  הקב”ה  עושים?  מהן  צדיקים  ההוא”, 
המים,  פני  על  ושטין  כנשרים,  כנפים  להם 
במוט  ארץ,  בהמיר  נירא  לא  כן  “על  שנאמר: 
צער?  להם  יש  תאמר  ושמא  ים”.  בלב  הרים 
ת”ל: “וקווי ה’ יחליפו כח, יעלו אבר כנשרים, 
)סנהדרין  ייעפו.”  ולא  ילכו  ייגעו,  ולא  ירוצו 

צב ע”ב(
מחוץ  אותו  מעמידה  הצדיק  מדרגת  כלומר, 
הוא  בכך  בו;  תלוי  ובלתי  הזה,  לעולם  ומעל 

ממשיך להתקיים גם ב‘חד חרוב’.
שהובאו  לאחר  יומא(,  )דמס’  הנ”ל  ]בברייתא 
דברי ר”ע: “וכשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל, 
עקיבא,  לעקיבא:  לו  ואמרו  “צאו  להם:  אמר 
והלא  לחם?  אוכלין  השרת  מלאכי  וכי  טעית! 
כבר נאמר )דברים ט, ט(: ‘לחם לא אכלתי ומים 
לא שתיתי’! אלא מה אני מקיים ‘אבירים’ - לחם 

שנבלע במאתים וארבעים ושמונה אברים”.
לאברי  אבירים  השם  את  מייחס  ישמעאל  רבי 
הגוף. ובשכל טוב כתב שזהו הטעם לכך שהחזק 
והתקיף נקרא אביר, מלשון ֶאֶבר; כי, מרוב הכח 
שהוא מפגין, נראה כמי שיש לו אבר נוסף )ע”ד 
אלו,  בפנים  אברתו”(.  על  “ישאהו  שנאמר:  מה 
והחוזק  הכח  על  רק  מורה  אינו  אביר  השם 
עצמם, אלא גם על האבר הנוסף של בעל הכח, 
שבו כוחו מתרבה. והוא המרומז בפסוק המובא 

בגמ’ דלעיל: “יעלו אבר כנשרים, וכו’”[.4
קיום  לצדיקים  יש  אבירותם,  בזכות  כי  נמצא 
"רחוקה"  הקב"ה  של  כש"צדקתו"  גם  ועמידה 
בדברי  הטמון  העומק  וזהו  התוהו[;  ]עולם 
ו"ניזונים בזרוע".  הגמ' שהם "רחוקים מצדקה" 
ומאידך, מפני שמזונותיהם באים להם מבחינה 
זו, הם קשים ומצומצמים ]מעין מה שנאמר על 
פרנסתה  שתהיה  לה  שנוח  לנח  שרמזה  היונה, 

מרה כזית, ובלבד מידי הקב"ה[.
העולם  "כל  הנ"ל:  הגמ'  בדברי  המרומז  זהו 
כולו ניזון בשביל חנינא בני", כלומר חנינא הוא 
ה‘שביל’ שדרכו ניזון העולם; הוא נקודת תחילת 
השפע. והרי, כל שפע מתחיל במהלך של "בונה 
עולמות ומחריבן", שזה הוא המהלך הכללי של 

הבריאה, כנ"ל.
בכן, על "חנינא בני" שעומד ַבְּׁשִביל של המזונות, 

1.  וכן איתא בגמ’ שהאבות הקדושים רצו לפניו ית’ כסוסים )הרומזים לאבירות( בין בצעי המים.
2.  ודבר זה מרומז בראשי התיבות “חוזק” “תוקף” ו”כח” )שכולן מבחינת אביר( המרכיבים את השם חת”ך, שהוא שם הפרנסה, כידוע.

3.  כדברי הגמ’: “שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב”.
4.   המעמיק יבין מדעתו שריבוי הכח לא נובע מתוספת אבר סתמי ]גם לנשים יש אברים נוספים )רנ”ב, כידוע(, ואינם סיבה לתוספת כח אצלן[. האבר המדובר כאן, הינו שורשם של כל שאר 

האברים. רק הוספת השורש על הענפים בכחה להגדיל כחם ותוקפם של שאר האברים. נמצא השם אביר ניתן לבעל ה”אבר השורשי”.
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ו. הרצון לעונג ומניעת נגע
להתענג  רוצה  שהאדם  רצון  הוא  שהזכרנו  הרצונות  של  השני  הסוג 

ולחילופין לברוח מהנגע. דבר והיפוכו - מחד להתענג מאידך לא לסבול 

נגע. 

דואג  שהאדם  מהדאגה  להתענג?-  רוצה  שאדם  הסיבה  מה   - נתבונן 

לעצמו.

]כאשר אנו שואלים מה הסיבה, אין כאן הגדרה שזה דבר שבאמת יש לו 

סיבה, כי לעולם נגיע לשורש שאלת השאלות מה הסיבה של אותה סיבה 

וכן על זה הדרך. אלא שכאשר אנו רוצים להבין מהי נקודת סיבת הדברים 

הכוונה מהיכן זה נובע[ 

מחמת  זה  נגע,  ולמנוע  להתענג  רוצה  האדם  מדוע  נוספת  סיבה  ]ישנה 

שהוא רוצה כביכול לקיים את רצון הבורא שהנבראים יתענגו, אך בדרך 

כלל זה מחמת שהוא דואג לעצמו[. 

אם ח"ו תפרוץ שרפה ויהיה אפשר להציל עשרה אנשים. האם אדם יציל 

עשרה במקומו ואת עצמו יבטל או שהוא יציל גם את עצמו? 

להיכנס  ]מבלי  עצמו  את  גם  מציל  האדם  המקרים  ברוב  כלל  דרך  על 

להלכה שחייך קודמים שזו מערכת לעצמה[. ברוב הפעמים הרצון של 

האדם לעונג ולחלופין למניעת הסבל הצער הנגע שבתוכו, נובע מהדאגה 

של האדם לעצמו.

א"כ חידדנו שני שורשים עמוקים מדוע האדם רוצה דברים: 

ישנו רצון בעומק הנפש שלא נובע מכוח כך שאני דואג לעצמי, כמו  א. 

שעצם הויתי אדם כאדם זה לא מחמת שדאגתי לעצמי, ועשיתי את עצמי 

אדם, שהרי מקרא מלא מעיד "ַוִּיְבָרא ֱאֹלִקים ֶאת ָהָאָדם", האדם לא ברא 

את עצמו. אזי כשם שהאדם כאדם הוא לא עשה את עצמו לאדם בכדי 

לדאוג לעצמו אלא כך בורא העולם ברא אותו, כך ברצון שבקרבו יש בו 

סוג של רצון שלא נובע מהדאגה לאני אלא הוא רצון כטבע, וכמו שטבע 

הרוח לנוע והיא לא דואגת לעצמה, וטבע האש לשרוף והיא לא דואגת 

כוח  כוח בנפש האדם שהוא  ישנו  כך במקביל  זהו טבעה,  לעצמה אלא 

רצון טבעי בנפש לא מחמת הדאגה לעצמי. 

סוג שני של רצון הוא רצון שהאדם רוצה מחמת שהוא דואג לעצמו. ב. 

ישנם רבים שסברו )וחלקם גם הדפיסו את זה( שכל הרצונות של האדם 

זה הכל אנוכיות. מדוע אדם רוצה?- כי הוא דואג לעצמו. על פני השטח 

תפיסה  בעצם  זו  אבל  והפשוט.  הבריא  ההיגיון  זה  צודקים  הם  לכאורה 

של אדם שלא התעלה והגיע לשורש הוייתו הפנימית. כי מי שהיה עולה 

לרצון,  ומשם  תענוג,  אמונה,  הויה,  הקודמים:  בפרקים  שהצבנו  בסולם 

אזי הוא היה מגלה שהרצון נובע מעומק ההויה, הוא לא נובע מהדאגה 

להצרה של האני. ודאי שישנם רצונות שנובעים מהרצון הפרטי האישי 

שהאדם דואג לעצמו, אבל גם ישנו רצון עמוק בתוכי שזה טבעי. 

אם אדם לא מאמין שהרצון הזה קיים בנפש, בעצם הוא חי מאה אחוז 

חיים שקריים. בלשון חז"ל קוראים לזה - 'לא לשמה'. מדוע? כי הרי כל 

כשהוא  גם  לעצמו,  דואג  שהוא  מחמת  שזה  סבור  הוא  רוצה  שהוא  מה 

לו  שקשה  )מצד  לעצמו  דואג  שהוא  מחמת  לו  עוזר  הוא  לאחר  עוזר 

לראות את סבל הזולת או שיש לו תענוג לעזור לאנשים(, ולדידו למעשה 

הוא לעולם לא עוזר לאף אחד, כיוון שבפנימיות הוא לעולם דואג לעצמו.

אם אדם לא מאמין שישנו כוח של רצון שהוא לא אנוכי בתוכו בעצם, 

רחמנות גמורה על אותו אדם, כי הוא חי כל החיים בחושך. לפי דבריו ח"ו 

גם משה רבנו דאג רק לעצמו, וח"ו מלומר זאת. 

■  ]מתוך דע את נפשך פרק ח[

לברר, מהי הרשות המשנה, האם הגדרת הדבר, מה שיצא 
במה  הדבר  שהגדרת  או  שמשנה,  מה  זה  ראובן  מרשות 

שנכנס לרשותו של שמעון.
מרשות  שיוצא  שמה  אומרת,  הפשוטה  הסברא  ולכאורה 
בעליו הראשון, זה מה שגורם את הדבר, אבל רש"י בסוגיין 
)לט: ד"ה רשות( בדברי הגמ' דרשות משנה כותב, "הרשות 
לרשות  ונכנס  אפוטרופוס  מידי  שיצא  לה,  שנשתנה 
הבעלים, משנה את העדאתו" הרי שהדגיש רש"י שהרשות 
זה מה שמשנה את מועדותו  נכנס אליה,  החדשה שהשור 

לחזור לתמותו, ולא פירש כפי פשטות הלשון.
זו, מה שדנו בה האחרונים,  הנידון האחד שיוצא מחקירה 
של  הדין  נאמר  בזה  גם  אם  שורו,  את  בהפקיר  הדין  מה 
אבל  הבעלים,  מרשות  יציאה  יש  זה  ובאופן  משנה,  רשות 
בו  ונידון שני שדנו  אין כאן הכנסה לרשות בעלים אחרת. 
הערוך השולחן )סי' שפ"ט סקי"ט( ועוד, מה הדין בשור של 
שותפין שאחד מהם מכר את חלקו לשני, דבכה"ג אין יציאה 
חדשה.  לרשות  נכנס  הוא  מ"מ  אבל  אחת,  מרשות  גמורה 
וכמובן שיש צדדים נוספים בנידונים אלו, אבל העמדנו את 

הנפק"מ לחדד את נקודת נידון דידן.

ו. ג' - האם חוזר להיות ודאי תם או תם מספק
נקודה שלישית, וכפי שנראה לכאורה גם היא תלויה בדברי 
הראשונים בסוגיא, כשנאמר רשות משנה, והיינו שור שהיה 
עד עכשיו מועד, וע"י שהשתנה הרשות אנו אומרים רשות 
שע"י  לומר  הדבר  כוונת  האם  לתמותו,  חוזר  והוא  משנה, 
שההגדרה  או  תם,  ודאי  להיות  חוזר  הוא  משנה,  שרשות 
והוא  ריעותא,  בה  יש  לו בתחילה  היא, שמועדותו שהיתה 
מחזירים  אנחנו  הספק  ומחמת  מועד,  ספק  להיות  הופך 

אותו לתמותו עד שיתברר שוב שהוא נשאר מועד.
ואמנם גם בכל שור תם ושור המועד ישנם שני צדדים, דיש 
שלמדו שההבדל בין תם למועד הוא שתם הוא בחזקת ודאי 
שאינו נוגח, וכשנעשה מועד יש ספק אם הוא יגח, ולפ"ז צ"ל 
שרשות משנה היינו שחוזר לתמותו שבודאי לא יגח. וכן אם 
נלמד כמו הצד שכל תם זה ספק אם הוא יגח ומועד זה ודאי 
שיגח, אז שוב אין נידון שהרי גם חוזר לתמותו כבתחילה זה 
ספק אם הוא יגח. אבל אם נלמד שתם הוי בחזקת שלא יגח 
ומועד הוי בודאי שיגח, יש לחקור בדין של רשות משנה אם 
הפירוש שחוזר לתמותו לגמרי שודאי לא יגח, או דהוי ספק 

אם יגח ומספק חוזר לתמותו.
היתה  שמועדותו  אומרים  כשאנחנו  כללית,  כהגדרה  אבל 
תם,  להיות  חוזר  והוא  רשותו  נשתנתה  ועכשיו  לכן,  קודם 
כוונת הדבר שהוא היה ודאי מועד, ועכשיו הוא הופך להיות 
ספק, ומספק אנחנו לא יכולים לחייב, ולכן יש לו גדר של 
אחת  מרשות  נעתק  שהוא  בשעה  הדבר,  שהגדרת  או  תם, 
לרשות חבירו, אז מכאן ואילך הוא הפך להיות ודאי תם. לא 
בחשבון  זה  גם  לכאורה  תלוי  זה  תם.  ודאי  אלא  תם,  ספק 

הראשונים בסוגיא.
אלו א"כ בכללות שלושת הנידונים שישנם בסוגיא, א', אם 
זה בגברא, או בשור שהוא החפצא. ב', אם הסברא בדין זה 
מחמת היציאה מרשות הראשון, או מחמת הכניסה לרשות 
השני. ג', האם זו העתקה מודאי לודאי, כלומר, מודאי מועד 

לודאי תם, או שזו העתקה מודאי מועד לספק תם.
■ ]מתוך קובץ שיעורים כלליים על חו"מ שיעור כללי נא[

 הסוגיא השבועית  המשך מעמוד ב'
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שאלה:
לכבוד הרב, בכל דבר שאני עוסק בו, בין ברוחניות ובין בגשמיות, אני 
והשלימה  הגדולה  התמונה  על  ולדמיין  ולהתבונן  לחשוב  נוטה  מאוד 
של אותו עניין. ר"ל, שבמקום להתמקד אך ורק על המטלה המוטל עלי 
העניין.  של  ותכליתו  מכלול   – אל  רגשית  ומתחבר   – רואה  אני  כרגע, 
לדוגמא בלימוד או בעבודה, במקום לצלול אל עומק הסוגיא או התפילה 
ולהתחבר לשם, התת-מודע שלי "רואה" וגם מתחבר רגשית אל מכלול 
המטרה והשאיפה של הלימוד ]אם זה לגמור המסכת, להיות ת"ח או רב, 
או אפילו המטרה הכללי העליונה של לימוד תורת ה' בכלל[, ובתפילה 
]איך  התפילה  בעבודת  שלימות  של  והכוללת  השלימה  התמונה  אל   –
והשגות אפשר להעפיל  איזה פסגות  ואל  רוצה שיראה כל תפילה,  אני 

בדביקות בה' בתפילה[
הוא  כן,  על  ויתר  שלי.  העבודה  כל  את  מאוד  עלי  מקשה  זה  ודבר 
מפריע תמידי מדי יום ביומו. כי זה עמוק עמוק בנפש לשאוף לגדלות 
עליה  השגה  באותו  ומכיר  ויודע  טעם  שכבר  למי  בפרט  ולשלימות, 
לו  המתאים  כפי  פחות,  על  להתפשר  הוא  הבעיה  שעיקר  לא  מדובר. 
בדרגתו העכשווי, אלא שעצם הדריכות אח מה שעבר מעכשיו מפריע 
את תקינות הפעילות. כמו מי שטרוד במודע להבין ולזכור את הנלמד, 
זה גופא מפריע לו הריכוז והוא באמת לא יצליח למצות את מלא עוצמת 

כוח השכלי שלי.
ואשר על כן נפשי בשאלתי:

מה שורש הנטייה הזאת? למה זה קורה?  .1
2.  איך באמת ניתן להתנתק מזה ולהתמקד אך ורק על ההווה ולחיות 

עם זה עם מלא הרגש והשכל?
בפרט  עצומים  וכישרונות  כוחות  בי  טמונים  דבר,  של  לאמיתו  	•
במחשבה ופנימיות. ובכן המלכה קשה שבעתיים. זה כמו להגיד לת"ח 
ולמדן גדול, סיני ועוקר הרים, שילמוד דף גמרא עם ילד בן 8, בצורה הכי 
פשוטה, כשבעיקר דורשים ממנו שיתחבר ללימוד הזה רגשית ושכלית 
לי  נראית  זאת  כל החיים שלו עלי אדמות.  יהיה  זה   – עד שברגע הזה 
משימה בלתי אפשרית. הרי בתת-הכרתו הוא מכיר, ואפילו נמצא בתוך, 
עולמות ממש של אפיקים אין-סופיים של חכמת התורה וכו'. להגיד לו 

להתנתק מזה זו פשוט התאבדות נפשית – מסירות נפש כפשוטו.

מאוד אשמח לקבל תשובתו של הרב, ועם אפשר, עם הסבר קצר ]ככל 
שניתן[.

תשובה:
כל כח וכח שבנפש האדם צריך להתקיים בה במינון הנכון ע"י איזון עם 

שאר הכוחות.
לעניננו, בכלל עבודת האדם יש את התכלית והסוף שאליה שואף האדם 
להגיע ויש את המקום שבו האדם נמצא, מדרגתו העכשווית. כשנקודת 
החיבור  נקודת  עם  מאוזנת  ואינה  האדם  בנפש  מאד  גלויה  התכלית 
בעבודה  ולהתעסק  להכנס  באדם  קושי  נוצר  למעשה,  שלו  למדרגתו 

התמידית המוטלת עליו שלב אחרי שלב, קובץ על יד ירבה.
לנקודת  חזקה  בצורה  הנפש  לנטיית  אפשריות  סיבות  כמה  ישנם 
התכלית, מצד בקשת הנפש להשגת השלימות ]וכלשון המסילת ישרים 
כפי  ליעד.  התכלית,  למקום  להגיע  רצון  מצד  או  השלמות"[,  "מבקשי 

הנראה במקרה שלכם זה נובע מסיבה אחרת וכדלהלן.
עצמו  וזה  כללי,  באופן  ברוחניות  שלה  חלקה  את  יש  ונפש  נפש  לכל 
ולגלות  לקנות  זכה  כבר  שהאדם  החלקים  את  יש  לחלקים,  מתחלק 
בתוכו ויש את החלקים ששייכים לעצם נפשו אבל עדיין לא קנה אותם. 

בשפה פנימית זה נקרא "פנימי ומקיף", הפנימי שלו זה מדרגתו השתא, 
והמקיף מה שהוא שואף לקנות. ואלו הם חלקי נפשו השייכים לו שעדיין 
לא קנאם. ולכך שואף להשיגם אם שואף שאיפת אמת להשיג את חלקו. 
הצורה הנכונה לבנין הנפש היא כאשר יש לאדם חיבור לשתי נקודות 
אלו יחד. מחד יש לו רצון ושאיפה להשיג יותר ולעלות למדרגות הבאות 
את  ולהשיג  לשם  להגיע  ובכדי  מקיף  רק  זה  שעדיין  הבנה  מתוך  אבל 
ממדרגתו,  נמצא,  הוא  שבו  מהמקום  ולעמול  לעבוד  צריך  הוא  המקיף 
שלב אחרי שלב. ומצד שני שיהיה לו רצון וחשק וחיבור לעבודה לפי 
מיד  אותו  יביא  לא  שזה  אף  על  עכשיו,  עליו  המוטל  בקיום  מדרגתו, 
לתכלית, מתוך הבנה שרק ע"י זה הוא יוכל בסוף להגיע באמת לתכלית 

המבוקש.
למקיף  וחיבור  לפנימי  חיבור  האלה  הנקודות  שתי  אדם  בכל  אמנם 
צריכים להיות קיימים בנפשו, אבל יש בענין דקות נוספת שממנה נובע 
הקושי שלכם, והיא - מה אמור להיות עיקר הנקודה בנפש המקיף או 

הפנימי. והיכן האדם אמור להיות מונח בעיקר.
התשובה לשאלה זו היא שנקודה זו משתנה בין נפש לנפש. מי ששורשו 
במקיף חי בעיקר במקיף זה ה"שוב" שלו אבל חייב להיות לו גם חיבור 
לפנימי כנ"ל, שבו הוא נמצא ב"רצוא", כלומר מתוך גילוי מדרגת המקיף 
הכניסה  אחד.  אחד  הפרטים  על  ועובד  עתה  מדרגתו  לעצם  נכנס  הוא 
ברצוא לעבודה לפי מדרגתו גורמת קושי לנפש מצד מה שהיא צריכה 
להצטמצם אבל אם האדם לא יעשה את זה הוא לעולם לא יקנה שום 
מדרגה באמת ולא יגיע להשגת המקיף שזה התכלית, וימשיך לקבל רק 
הארה בעלמא מהמקיף. כי נראה לו שהוא נמצא במקיף מפני שזה השוב 

שלו, אולם זהו באמת דמיון.
מי ששורשו בפנימי חי בצורה הפוכה, רצוא למקיף ושוב לפנימי.

לגשת  לנפש  יועיל  בעז"ה  אלו  ביסודות  ומתמדת  עמוקה  התבוננות 
לעולם העבודה בצורה הנכונה והראויה לנפשכם מתוך איזון שתי כוחות 

מרכזיים אלו, מקיף ופנימי, ע"י בנין כח העבודה מצד מדרגתו.
לציין שעצם הבירור מהי מדרגתי עכשיו, שזה קודם כמובן לעצם  יש 
העבודה, מצריכה הרבה כנות מצד האדם בתוך עצמו, שהרבה פעמים 
האדם מטעה את עצמו כי קשה לו להסכים לזה שהוא לא במדרגה כ"כ 
חלקיה  כל  על  נקודה  בכל  להתבונן  צריך  לכן  חשב.  שהוא  כמו  גבוהה 

ולראות היכן באמת הוא נמצא ומשם דייקא להתחיל לעבוד.
וביתר דקות, יש לברר מדרגתו בפנימי – ומה מדרגתו במקיף.

ברכת מזל טוב לבבית, נשדר קמיה איש האשכולות, אוהב התורה 
ולומדיה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, הלא הוא ניהו ידידנו

השה”ט ר’ דוד אורפלי הי”ו
לרגל הולדת הנכד, בן לידידנו היקר מוכתר במידות ונימוסין 

מר עזרא אהרן הי”ו
ויה”ר יזכו ההורים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו 

ובזמנו, ויגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים. אכי”ר.

מאחלים מכל הלב

מערכת “בלבבי משכן אבנה”

בסימן טוב ובמזל טוב
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