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דברי ברכה

 אשר חיבר וערך בטוב טעם"מחפשים את האמת",ראה ראיתי גיליונות הספר החשוב 
ודעת, הרב היקר והחביב, שוקד באוהלה של תורה, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, חכו
ממתקים וכולו מחמדים, מוכתר במידות ובנימוסים, גן של הדסים, מזכה הרבים, מרביץ

 שליט"א.ראובן פיזנטיתורה לארץ ולדרים, הרב 
במעט מן המעט שדפדפתי, ראיתי כי כביר מצאה ידו בחיזוקים בענייני אמונה, וכבר אמרו בגמרא מסכת מכות

יק)כד ע"א(, בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר )חבקוק ב ד(: " ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה". ללמדנו שאף אם אדםְוַצּדִ ּבֶ  
צדיק, שומר תורה ומצוות, ומקפיד על הכל קלה כבחמורה, עד שהוא בגדר "צדיק", אבל אם חלילה אין לו
אמונה, הוא לא יחזיק מעמד, כי כדי לחיות חיים מאושרים, טובים ומתוקנים, בישוב הדעת, חייב שתהיה לו
אמונה. ואמונה אין הכוונה רק להאמין שהקב"ה ברא שמש ירח וכוכבים, אלא להאמין שהכל ממנו יתברך, ואין

אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה.
והנה בפרשת חוקת כשהתורה מדברת בשנה האחרונה שעם ישראל היו במדבר, שנת הארבעים, לאחר שמתו כל
אנשי המדבר עקב חטא המרגלים, ונשארו רק הבנים והצאצאים שלהם. אנחנו מצפים מהם שלא יחזרו על
ם ָיֻמתּו", ומן ּמּו ְוׁשָ ר ַהזֶּה ִיּתַ ְדּבָ ּמִ הטעויות שאבותיהם עשו, שהרי בגלל הטעויות ההם, קיבלו את העונש של "ּבַ

הסתם הדור הזה כבר למדו לקח, אבל לצערנו הרב אנחנו לא רואים ככה.
ם.  ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון... ַוּתָ ר ִצן ּבַ ל ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ ֹבאּו ְבֵני ִיׂשְ ְולֹא ָהָיה ַמִיםאומרת התורה: "ַוּיָ

בואו נתבונן מה קורה פה, ארבעים שנה עם ישראל הולכים במדבר, יש מים מבארה של מים,ָלֵעָדה....".  
ארבעים שנה יש סלע שמתגלגלת איתם לכל מקום במדבר שממנה יוצאים מים, והם והבהמות שלהם שותים
ממנה בלי הגבלה. והנה הגיעה שנת הארבעים, ערב כניסתם לארץ, י' בניסן מרים הנביאה נפטרה, פג התוקף של

ֶרב ָהָעם ִעםבארה של מרים וממילא אין מים. אז מה הם עושים? אומרת התורה:  ה ְוַעל ַאֲהֹרן. ַויָּ ֲהלּו ַעל ֹמׁשֶ ּקָ "ַויִּ
ם ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו. ה ָלמּות ׁשָ ר ַהזֶּ ְדּבָ ְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה'. ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהּמִ ה ַויֹּאְמרּו ֵלאֹמר, ְולּו ָגַוְענּו ּבִ ֹמׁשֶ

ּתֹות". ה, לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון, ּוַמִים ַאִין ִלׁשְ קֹום ָהָרע ַהזֶּ ְצַרִים ְלָהִביא ֹאָתנּו ֶאל ַהּמָ ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמּמִ
ם ָיֻמתּו", ּמּו ְוׁשָ ר ַהזֶּה ִיּתַ ְדּבָ ּמִ רבונו של עולם, ככה היינו מצפים מדור שחווה את כל הגזרה הנוראה הזאת של "ּבַ
ראו את אבותיהם נכנסים לקברים בליל ט' באב, ובבוקר לא קמים. הרי הם יודעים שזה נהיה בעוון שהם
ֶאֶרץ ה ְוַעל ַאֲהֹרן... לּו ַמְתנּו ּבְ ּלֹנּו ַעל ֹמׁשֶ ְיָלה ַההּוא. ַוּיִ ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ נּו ֶאת קֹוָלם ַוּיִ ּתְ התלוננו קשות, כמו שכתוב: "ַוּיִ
נּו ִיְהיּו ָלַבז, ֲהלֹוא ינּו ְוַטּפֵ ֶחֶרב, ָנׁשֵ ל ּבַ ר ַהזֶּה לּו ָמְתנּו. ְוָלָמה ה' ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ִלְנּפֹ ְדּבָ ּמִ ִמְצַרִים אֹו ּבַ
ָנה ֹראׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה". והנה עכשיו הם חוזרים על אותה טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנּתְ

ה". טעות, הם לא מבקשים יפה, אנחנו רוצים מים, אלא הם רבים עם משה רבנו " ֶרב ָהָעם ִעם ֹמׁשֶ גם נמאסַויָּ
ְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה'". ]הלוואי["ְולּו להם לחיות, הם רוצים למות,  ויותר מזה, הם בכלל לא מבינים למה היה ָגַוְענּו ּבִ

ם ֲאַנְחנּוצריך לבוא למדבר, כדי שימותו הם והצאן שלהם?! ׁשָ ה ָלמּות  ר ַהזֶּ ְדּבָ "ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת ְקַהל ה' ֶאל ַהּמִ  
ֹאָתנּו ֶאלועוד יותר, לדעתם כל יציאת מצרים היתה בכלל מיותרת ּוְבִעיֵרנּו".  ְלָהִביא  ְצַרִים  ִמּמִ ֶהֱעִליֻתנּו  "ְוָלָמה 

ּתֹות".  ה, לֹא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלׁשְ קֹום ָהָרע ַהזֶּ הלוא היה עדיף להישאר במצרים, המדבר זהַהּמָ
מקום רע, שמעתם! אי אפשר לזרוע שם ענבים, תאנים, רימונים, אין שם מים בכלל!!!

רבונו של עולם, מה קורה כאן?! הרי כל הזמן הם מוקפים בניסים, יום יום הם רואים, שיורד להם מן מן
השמים, מאכל מיוחד שכל הטעמים שבעולם שרק חשבו עליהם, היו בו. בכל רגע ורגע, הקב"ה מקיף אותם בענני
כבוד ושומר עליהם מאומות העולם ומחיות רעות ונזקי המדבר. רגע רגע שותים מים מתוך סלע שמוציאה להם
ר ֵאין ָמִים, ַהּמֹוִציא אֹון ֲאׁשֶ ָרף ְוַעְקָרב ְוִצּמָ ֹדל ְוַהּנֹוָרא, ָנָחׁש ׂשָ ר ַהּגָ ְדּבָ ּמִ מים, כמו שנאמר )דברים ח טו(, "ַהּמֹוִליֲכָך ּבַ
ִמיׁש". אז מה הם חשבו, שחלילה הקב"ה ימית אותם בצמא?! ומה יעשה משה רבנו, הרי גם ְלָך ַמִים ִמּצּור ַהַחּלָ

הוא צריך מים, ומה יעשו אהרון הכהן, יהושע בן נון, וכי גם להם הקב"ה לא יתן מים?!
 $. והנה יום אחד הוא10,000בואו נשאל שאלה, לו יצויר שמישהו נותן לך בכל יום במשך עשר שנים, מענק של 

 $, מה אתה אמור להגיד לו? הרי פשוט וברור,1,000בא, לוקח לך את הארנק מהכיס בלי רשות, ולוקח משם 
 $. אבל אדם שזה לא1,000שאדם נורמלי יאמר לו: בכבוד "תפדל", הרי הכל ממך, אתה הבאת לי, תיקח גם עוד 

ימצא חן בעיניו, והוא יגער בו: "מה אתה עושה, למה אתה לוקח ממני בלי רשות?" מה נאמר עליו? שפשוט הוא
"תמע". וכי שווה לגעור באדם שמעניק לך כל כך, לא חבל לנתק אתו קשרים?! אם כן איך יתכן, שהקב"ה נותן
להם ארבעים שנה מים בדרך נס מתוך סלע, וכשמרים הנביאה נפטרה ואין מים, מיד הם מתבלבלים, הופכים
קערה על פיה, רבים עם משה רבנו. אתם יודעים מה זה לריב עם משה רבנו?! מה זה לריב עם מי שהתורה
מעידה עליו שהוא הכי עניו?! מה זה לריב עם מי שהתורה מעידה עליו "בכל ביתי נאמן הוא"?! מה זה לריב עם
רבם של כל הנביאים?! ופתאום כל מה שהיה במדבר, לא שווה כלום, כל ההטבות שקיבלו, הכל נעלם והיה כלא
היה, הכל זה כלום לעומת מה שהיה במצרים, שהיה אפשר לזרוע שם ּגּוָיאבֹות ואגסים. לכן עדיף לוותר על הכל
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עּות'?! ּמָ ולחזור למצרים. וכי זו לא התנהגות של 'ּתַ
כמובן, בלי צל של ספק, שאנחנו לא מתיימרים חלילה לדון אותם. וכבר אמר התנא באבות )פרק ב משנה ה(:
"אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו". וכל שכן דור המדבר - דור דעה, שאין לנו הבנה מינימלית ושיג ושיח
בהם. אבל התורה שלנו היא תורה נצחית, היא לא נכתבה חלילה כספר היסטוריה לסיפורים בעלמא על העבר,
המטרה של התורה שמספרת לנו על המאורעות הללו, כדי שנתבונן בדברים, 'ודור דור ודורשיו', ונלמד לקח

לעצמנו, שלא לחזור חלילה על טעויות שעשו אבות אבותינו.
עכשיו בואו ונתבונן על עצמנו, וכי אנחנו לא מתנהגים ככה, הרי רק אם נשים לב, כמה הבורא יתברך מרעיף
על כל אחד ואחד מאיתנו הטבות בלי סוף. וכי זה שאדם נושם, זה מובן מאליו? וכי זה לא מתנת חינם של
בורא עולם? וכמו שאמרו במדרש )בראשית פרשה יד סימן ט(: על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס
ולשבח את הבורא יתברך, שנאמר: "כל הנשמה תהלל יה", על כל נשימה ונשימה תהלל יה. והנה הוא לא רק
נושם, אלא הוא גם הולך ובא, ורואה, ושומע, ומדבר, ויש לו אוכל, ובגדים וכו' וכו', וכי כל זה מובן מאליו?! וכל
כולו מלא הטבות שהקב"ה מרעיף עליו בלי סוף. יש לו אשה, ילדים, בית, פרנסה וכו' וכו'. ועל הכל, שזיכה
אותנו השם יתברך שאנחנו 'עמו וצאן מרעיתו', 'אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון', הלוא יכל הקב"ה
להביא אותנו לעולם להורים סינים או יפנים, כושים או תאילנדים, אבל הוא עשה איתנו חסד חינם והביא
אותנו לעם הנבחר, עם ישראל. וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, שזיכה אותנו לשמור תורה ומצוות, לשמור שבת,

להתפלל, לברך ברכות, הרי כל מצוה שאדם עושה היא שווה לאין סוף, אי אפשרלהניח תפילין, ללבוש ציצית, 
לשער ולתאר כמה גודל שכר של כל מצוה ומצוה שאדם עושה, יותר מכל כסף וזהב שבעולם, ואבנים טובות

תורה, או בא לשיעור תורה, שומע דברי אלוקים חיים, הרי כלומרגליות. ועל אחת כמה וכמה כשאדם לומד 
מילה ומילה שקולה כנגד כל תרי"ג מצוות, כמו שאומר הירושלמי )פאה פ"א ה"א(: כל מצוותיה אינן שוות לדבר

אחד מן התורה.
אז אחרי כל ההטבות הללו, וכי יש לאדם פתחון פה חלילה נגד הבורא יתברך? יש לו את האומץ להתלונן, למה
עּות' ּמָ השם עשה לו ככה או ככה? למה לא נתן לו מה שהוא ציפה? הרי כל ההתלוננויות הללו, הם סוג של 'ּתַ

שפעמים שאנחנו נופלים בה מחוסר שימת לב, ומחמת בלבול הדעת. אנחנו מרגישים כאילו השם יתברךמסוימת, 
ה ּטֹוב ְולֹא ֶיֱחָטא" )קהלת ז כ(, וכי מה אדם ר ַיֲעׂשֶ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יק ּבָ חייב לנו הכל, היתכן כדבר הזה? הרי "ֵאין ַצּדִ
רוצה שהקב"ה ילך אתו ראש בראש חס ושלום, ו'יכסח' אותו על כל העברות שעשה? אוי לו ואוי לנפשו, מה

ישאר ממנו?!
לכן אדרבה, מרחמיו של השם יתברך, הוא עושה חסד עם עם ישראל שפודה אותם מעוונותיהם טיפין טיפין, כמו
ִפידֹו ָלֶהן ַלח ָיד, ִאם ּבְ שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה )ד ע"א(, מאי דכתיב )איוב ל כד(: "ַאְך לֹא ְבִעי ִיׁשְ
ׁשּוַע"? אמר להם הקב"ה לישראל: כשאני דן את ישראל, אין אני דן אותם כעובדי כוכבים, אלא אני נפרע מהם
כפיד של תרנגולת. פירוש הדברים: בעובדי כוכבים הקב"ה ממתין ומחכה להם עד שתתמלא סאתם בעברות, ואז
הוא גומר עליהם ולא משאיר מהם שריד ופליט. אבל אצל עם ישראל, מרוב אהבתו ורחמנותו עליהם, הוא נפרע
מהם כפיד ]ניקור[ של תרנגולת. שכמו שהתרנגולת מנקרת מעט מעט, כך הקב"ה לא רוצה חלילה לשלוח ידו בעם
ישראל ולהעניש אותם קשות, אז מה הוא עושה? פה קצת כואב הראש, פה קצת הגב, פה קצת הרגל. פה מישהו
פגע בו, פה מישהו בייש אותו, פה מישהו ציער אותו, אם בבית, בעבודה, במשפחה, בבית הכנסת, בחנות, בכל צד

ואופן שיהיה.
ומי שיתבונן יראה, שכל מה שמפריע לו ומציק לו פה ושם, הכל זה בהשגחת השם יתברך, מאהבתו אליו לכפר

 אדם בא מהכולל, מהעבודה, דופק בדלת שלנתאר לעצמנו,לו על כל העוונות בטיפין טיפין, כפיד של תרנגולת. 
הבית שלו, אין קול ואין עונה. מנסה להיכנס, לא נפתחת הדלת. הוא מבין שאין אף אחד בבית. אבל נוצרה לו
עכשיו בעיה גדולה, הוא רואה שלא השאירו לו מפתח בשום מקום. זאת אומרת, שהוא מעותד עכשיו להמתין
בסבלנות עד שיבואו בני הבית עם מפתח. והשאלה עכשיו, איך הוא מתנהג בעת ההמתנה? איך הוא בולע את
הגלולה שבורא עולם הגיש לפניו? האם הוא מאמין שהכל ממנו יתברך, האם הוא מאמין שהקב"ה בכבודו
ובעצמו נתן בראש של אשתו ובני ביתו שישכחו מלהשאיר לו מפתח באיזה מקום, ואז הוא יצטרך להמתין
ולהמתין, ובזה הקב"ה ימחק לו את העוונות, ויוריד ממנו כל מיני יסורים שהם. אם באמת הוא חושב ככה, אז
אשריו ואשרי חלקו, הוא זכה לעמוד בניסיון והוא יקבל צל"ש מבורא עולם. אבל אם חלילה הוא לא עמד
בניסיון, אז חבל שהוא פספס, והפסיד בכפליים. בעולם הזה ובעולם הבא. כי אין לו את המעלה הגדולה בעולם
הבא של עצם העמידה בניסיון, וגם את העולם הזה הוא הפסיד, שכולו בכעס ובמרירות נוראה בגלל שהוא
הצטרך לעמוד בחוץ ולחכות למפתח, ומי יודע בזמן הזה כמה הוא רטן, וכמה הוא נכשל בחוסר שמירת הדיבור,
מי יודע אם הוא לא קילל חלילה, מי יודע אם הוא לא נכשל בעוון לשון הרע, וכו' וכו'. אבל לעומת זאת, אם
היה מאמין שהכל ממנו יתברך, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, וכל מה
שאשתו שכחה, זה אך ורק מהשגחתו של בורא עולם, והכל מאהבתו וחיבתו אליו, שחס עליו שלא ישכב איזה
שבוע שבועיים בבית חולים עם כאבים, וכולם פתאום ירחמו עליו, ויעשו משמרות כדי לבקר אותו. לכן אמר

השם, עדיף שניתן לו את הצער הזה שימתין מחוץ לדלת חצי שעה, שעה, ויתכפר לו.
דוגמא, אדם עובד קשה, פתאום חשקה נפשו לאיזה מאכל טוב להירגע, התקשר לאשתו ב-עוד  בבוקר10   

מהעבודה, אמר לה, תכיני לי בבקשה קוסקוס טוב עם מרק וירקות משובחים: כרוב, דלעת, גזר, תפוח אדמה,
חומוס, קישואים ועוד ועוד, ועל הכל אני רוצה גם בשר ראש משובח, שאני אבוא מהעבודה, ואוכל משהו טוב.
אשתו אמרה לו, בשמחה רבה בחפץ לב, תבוא הכל יהיה בסדר. כל היום בעבודה הוא חולם על הקוסקוס והבשר

 אחר הצהריים. ועיניו ישר הולכות לכיוון הגז, והנה הוא מופתע לראות4ראש, וסוף סוף הוא מגיע לבית בשעה 
שאין סירים בגז, אין אפילו סיר אחד. הישר הוא פונה לאשתו, רעייתי היקרה, איפה הקוסקוס? ואז באותו רגע,

אשתו תופסת את הראש, אוי! אמרתי אני אכין לך ועף לי מהראש, שכחתי מזה לגמרי.
מה הוא עושה עכשיו? איך הוא מגיב? איך הוא מקבל את המציאות הזאת? יש לו שתי אפשרויות לבחור:
אפשרות אחת, הוא יכול חלילה ליפול בכעס, ולהתרגז מאוד, ולפתוח את פיו במילים שלא לענין כלל ועיקר
בלשון המעטה, 'אמא שלך', 'סבתא שלך', 'יש לך את הגנים של אמא שלך' וכו' וכו'. ואז כל הבית נהיה בלי מצב
רוח טוב, אשתו, הילדים, ועל כולם הוא עצמו מבולבל. אבל ישנה אפשרות שניה, שהוא יתפוס רגע את עצמו,
ויתבונן, מה קרה כאן, הרי הכל ממנו יתברך. הרי בורא עולם יכל לא לתת לו בראש בכלל לבקש קוסקוס, ולא
היה נגרם שום כעס, ולא עוגמת נפש ולא כלום. אבל בורא עולם ישתבח שמו ויתעלה כסא הדרו, החליט לתת לו
בראש שיתקשר לאשתו ויבקש שתכין לו קוסקוס. ומה שהיא לא הכינה, כי כך רצה בורא עולם, שהוא לא יאכל
קוסקוס, לכן מה הוא עשה? הוא השכיח את זה ממנה לגמרי לגמרי. ובאמת לאמיתו של דבר, היא עצמה באמת
לא אשמה ולא כלום, אלא יד ההשגחה העליונה המכוונת מלמעלה, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, סיבבה
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מאהבת השם אליו, שלא יכינו לו קוסקוס, כדי שיצטער קצת, ובצער הזה שכל כך ציפה וחלם על הקוסקוס,
יתכפרו לו העוונות, וזה יציל אותו מצער ויסורים אחרים, השם ירחם.

 מאהבתו אליו בחר לובאהבה,נמצא שאת הדרך הזאת, הקב"ה בכבודו ובעצמו בחר לו, הבוחר בעמו ישראל 
דרך זו לטובתו הנצחית, כי ידע והבין שזו הדרך הכי טובה עבורו, לתקן אותו ולזכות אותו. ואם זכה לעמוד
בניסיון, מי ידמה לו ומי ישווה לו, איזה נחת רוח גדולה הוא עושה לאבא שבשמים. ועל אחת כמה וכמה, אם
הוא זכה לעמוד בניסיון בשמחה, ולהודות להשם יתברך שהביא אותו למצב הזה, על אף כל הקושי הגדול הכרוך
בזה, אבל הוא יודע בתוך תוכו שהשם יתברך מאהבתו וחיבתו אליו, בחר לו את הדרך הזאת, כי היא היא

הטובה עבורו בדוקא.
ַלח ָיד", הקב"ה לא חפץ חלילה לשלוח יד ולייסר את בניו ממש כדברי הפסוק שהבאנו לעיל, "ַאְך לֹא ְבִעי ִיׁשְ
ִפידֹו ָלֶהן ׁשּוַע", הוא נפרע מהם כפיד של תרנגולת, בכל מיני יסורים וחולאים רעים, אז מה הוא עושה? "ִאם ּבְ
'בקטנה', זעיר פה, זעיר שם. אומר רש"י, "שוע" לשון "פדיון", כמו "ויושע" שתרגומו "ופרק" - פדה. שנפרע מהם
מעט מעט בהסתר פנים, כדי לפדותם ולהצילם מעוונותיהם כדי שיזכו לעולם הבא. וממשיכה הגמרא, והיינו
ָזִבים"? אני אמרתי אפדם לישראל רּו ָעַלי ּכְ ּבְ ה ּדִ ם, ְוֵהּמָ דאמר רבי אבא, מאי דכתיב )הושע ז יג(: "ְוָאֹנִכי ֶאְפּדֵ
בממונם בעולם הזה, כפיד של תרנגולים שפורעים מעט מעט כדי שיזכו לעולם הבא, והמה דברו עלי כזבים,
שחלילה מוציאים לעז ובאים בטרוניא על הקב"ה, למה הוא עושה ככה ולמה ככה, ולא מבינים שאת הכל הוא

עושה לטובתם.
על כן אחי ורעי היקרים, עלינו לדעת, כשם שאין אפוטרופוס לעריות, כך אין אפוטרופוס למחשבות ובלבולים של
חוסר באמונה. אם הדור האחרון במדבר שראו כל מה שראו, וערב כניסתם לארץ, עדיין היו מסוגלים להתלונן
ולומר את אותן טענות של אבותיהם שמתו במדבר, ומוכנים למות, ורוצים לחזור למצרים. זה מלמד אותנו, כמה
הניסיון של האמונה קשה עד מאוד, שאם אדם לא ישנן השכם והערב, אמונה, אמונה, אמונה, הוא יכול חלילה
ליפול. רואים בחוש, איך הקב"ה ישתבח שמו, מהדק את החגורה יותר ויותר בניסיונות של אמונה. ולכן לא נשאר
לנו אלא לאחוז חזק חזק באמונה, כי גם אדם שהוא בגדר "צדיק", לומד תורה, ומקיים מצוות ועושה את כל

המוטל עליו קלה כבחמורה, אבל אם חלילה אין לו אמונה בהקב"ה, הוא יכול להתרסק.
ֵבית ְמגּוָרי", אומר הילקוט שמעוני יָך ּבְ ובזה מפרשים מה שאמר דוד המלך בתהלים )קיט נד(: "ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחּקֶ
)תהלים רמז תתעו(, שומע אני כשהיה יושב בשלוה? תלמוד לומר "בבית מגורי", במערות ובמצודות בברחו מפני
שאול. פלא פלאות, דוד המלך בשעה שהיה בורח משאול שרוצה להרוג אותו, בשעה שהיה מתחבא במערות,
ֵבית ְמגּוָרי". בשעה שהיה בורח מאבשלום בנו, בעיתים הקשים ביותר בחייו, הוא היה עושה מזה זמירות להשם "ּבְ
יָך", מאיפה הוא שאב את כל הכח הזה לעשות זמירות גם בבית מגוריו? על זה הוא אומר "ְזִמרֹות ָהיּו ִלי ֻחּקֶ
אומר דוד, למדתי מהחוקים של התורה, וכי את החוקים של התורה שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא מקיימים?
הנה פרה אדומה, מצוה שאנחנו לא מבינים אותה כלל ועיקר, ישנן הרבה מצוות שאנחנו לא מבינים, אבל כאן
זו מצוה שממש הפוך על הפוך, הטהור נהיה טמא והטמא נהיה טהור, אבל למה? הרי אם בכוחה לטהר שתטהר
לגמרי, אז למה היא גם מטמאת? וכמו שאומר הפסיקתא רבתי )אות יד(, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו,
לא המת מטמא, ולא המים מטהרים, אלא גזירתו של מקום היא, אמר הקדוש ברוך הוא: חוקה חקקתי וגזירה

גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה.
ככה דוד המלך התייחס להנהגתו של הקב"ה אתו, הוא ראה דברים שלא מובנים לו, לא מסתדרים לו, מקטנותו
אחיו לא אוהבים אותו, מרחיקים אותו מהמשפחה, מבית אביו ישי שהיה גדול הדור, שולחים אותו שירעה את
י". וכך במשך תקופות ארוכות הצאן במדבר, כמו שנאמר )תהלים סט ט(: "מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי, ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאּמִ
בחייו, הוא סבל מבית ומחוץ. אבל הוא נפל? הוא התלונן? הוא התבכיין? חלילה וחס. את הכל הוא לקח באמונה
תמימה, שבורא עולם ישתבח שמו ויתעלה כבוד הדרו, עושה את הכי טוב עבורו, ואין יותר טוב מזה. וכמו שהוא
לא מהרהר חלילה אחר החוקים והמצוות של הקב"ה, והוא מקיים אותם קלה כבחמורה ללא נפתל ועיקש, כך גם
כן אין לו שום הרהור או מחשבה חלילה נגד הנהגתו יתברך אתו, כי הוא יודע שזה המסלול שבורא עולם סלל
עבורו, ואין יותר טוב מזה בעולם כלל ועיקר. כי בורא עולם הוא אבא שלנו, וכי יעלה על הדעת שאבא יעשה
משהו רע לבן שלו? אז קל וחומר בן בנו של קל וחומר שהקב"ה שהוא רחום וחנון, וכי אתה טוב ומטיב לכל,
שבוודאי לא יעשה חלילה משהו רע לבנים שלו. את זה הפנים דוד המלך לעצמו היטב היטב, לכן הוא היה

מסוגל גם לעשות זמירות ולשיר ולשמוח מהקשיים שהיו לו ומהרדיפות שרדפו אחריו.

לא נצרכה אלא לברכה, יהי רצון שיזכה הרב המחבר הי"ו להמשיך לעלות מעלה מעלה במעלות התורה
וביראת שמים טהורה, ולחבר עוד חיבורים טובים ומועילים לכלל ישראל, והיה שמו כשם הגדולים אשר
תורה להגדיל  חוצה,  מעיינותיו  יפוצו  ושיבה,  זקנה  עד  גם  הטובה,  ברבות  ולתפארת,  לגאון  בארץ 

ולהאדירה, אמן ואמן.

בברכת התורה
ובהערכה רבה כיאות לכת"ר

דוד שלום נקי
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חלק א – הקדמות

מתחיל כל אדם  קו.  ליישר  צריך  האמת,  לפני שמתחילים בחקירת 
מנקודת פתיחה שונה ואוחז בתפיסת מציאות אישית משלו, אלא שכל זה

נובע מתוך נגיעות אישיות ודעות קדומות.

מוסכמות לבטל  בסיס,  חסרי  כללים  לשבור  כל  קודם  צריך  לכן 
דמיוניות, לזהות שקרים, להתנער מהרגלים ולקבוע כללי יסוד שיוכלו

להוביל אותנו אל הדרך הנכונה.

נשתדל לעסוק בזה כעת בחלק ההקדמות.
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התעוררות  חלק א – הקדמות מחפשים את האמת 

התעוררות

בלי לשאול את השאלותאנשים רבים עוברים את כל החיים שלהם 
הקיומיות והחשובות ביותר עבורם.

מי אנחנו? מה אנחנו? מי ברא אותנו? מה המטרה? בשביל מה אנחנו
חיים? להיכן אנו ממשיכים מכאן? מדוע אנו עושים את כל מה שאנו

רגילים לעשות במהלך סדר היום שלנו?

וכן ישנן עוד המון שאלות שהרבה יותר חשובות מכל העיסוקים של
האדם במשך היום, אבל יחד עם זאת הוא לא עוצר כדי לנסות להשקיע

זמן ולחשוב על כל זה.

במקום לשים את זה בראש סדר העדיפויות, זה הופך להיות דבר של
נדחק אולי לשעות הפנאי אם נשאר לו זמן מה בכך. שבמקרה הטוב 

מיותר של שעמום, ובמקרה היותר מצוי, אינו עולה כלל.

אנשים רואים את זה כמובן מאליו, אולי סוברים שהם כבר יודעים את
להם אכפת  לא  אולי  תשובות,  בלי  לחיות  התרגלו  אולי  התשובות, 

מהתשובות או אולי לא מאמינים שניתן בכלל לקבל תשובות.

וכך חושבים על ההתעסקות הזו כבזבוז זמן, זונחים את אותן שאלות
מהותיות ומתעלמים מהן. למרות שכל מי שיחשוב על כך ברצינות, יבין

שזה עיקר החיים.

הולכים בלי לדעת

ובחוסר מודעות. לב, אנשים חיים את חייהם בשקר  כך בלי לשים 
שהרי הם ממשיכים לתפקד בכל אופן, פועלים, מתכננים וכו’, ורק שהם

לא יודעים אם הם פועלים בכיוון הנכון או לא.
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וזה המצב הגרוע ביותר. שאם אדם לא יודע לאן הוא מתקדם ומה יהיו
התוצאות של פעולותיו, אז יתכן שכל השקעתו היא לריק, ואולי הוא

אפילו מזיק לעצמו ועושה דברים לרעתו ממש.

זה לא עוד פרט בחיים, אלא שזה המהות של כל החיים. שכל הפרטים
נועדו רק כדי להוביל אותנו לשם.

הוא אדם  לאותו  מציעים  שהיינו  הראשון  הדבר  כזה,  במצב  ולכן 
לעצור. להפסיק את כל מה שהוא עושה ולחשוב היטב מה באמת יביא
לו תועלת ויקדם אותו למטרה. אין שום טעם לעשות סתם דברים באופן

אקראי.

הדבר דומה לאדם שהיה צריך להגיע לכתובת מסוימת ובטעות עלה
על האוטובוס הלא נכון והגיע לעיר אחרת ולא מוכרת, וגרוע מכך, הוא

גם איבד את הפתק עם הכתובת שאליה היה צריך להגיע.

תארו לכם שאותו אדם יתחיל ללכת לכיוון אקראי, ואפילו יתחיל לרוץ
לכיוון לא ידוע בנחישות ממש, ואפילו ישקיע באותה דרך מקרית, ירכוש

חומרים יקרים ויתאמץ לסלול דרך נוחה לעבור בה.

מה בשביל  שהרי  גדול.  שיבוש  שזה  לו  אומרים  בוודאי  היינו  אז 
להשקיע בדרך שרירותית שלא מובילה לשום מקום מוגדר ואין לו שום
עניין בה? והרי אין הבדל בין אם יישאר במקומו או שיגיע למקום אחר,

שהרי מכל מקום זה לא היעד שלו.

בשביל מה להשקיע בזה ולהתאמץ? וכי לא עדיף לעצור, לעזוב את
הכל ולשבת לחשוב על דרך פעולה שתוכל באמת להועיל?

לא עדיף לשאול, לברר, להתבונן ולחפש את הדרך הנכונה, שאז יוכל
לדעת שהוא משקיע במקום טוב שיוביל אותו אל היעד?

ואם הוא היה אומר לנו שאין לו זמן לברר, לחקור ולחשוב, כי הוא
אז היינו וטרוד בהשקעה בדרך שמצא,  ממש ממהר, או שהוא עסוק 
מבינים כמה הוא שוטה. שהרי אין שום טעם לכל המהירות וההשקעה

אם הוא בכלל לא יודע שזוהי הדרך הנכונה והאמתית.
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כך אנחנו נמצאים פה בעולם כמו אותו אדם תועה. שהדבר הראוי
והמתקבל ביותר היה לעצור את הכל ולברר. וכי בשביל מה נמשיך ללכת

בלי לדעת לאן אנו צריכים להגיע?

אבל רוב העולם לא מברר. אנשים רצים, ממהרים, עובדים, פועלים,
המון ועושים  משקיעים  תכנונים,  מתכננים  סידורים,  מסדרים  בונים, 
דברים שממלאים את כל סדר היום שלהם. אבל כל זה בלי לדעת מהי

המטרה ולאן הם בכלל מנסים להגיע.

אנשים מסתכלים על הרגע הזה. על איך להתגבר על קשיים ולסדר
מנסים הם  לאן  הסופי,  היעד  על  לחשוב  מנסים  לא  מזדמנות.  בעיות 

להגיע עם כל המאמצים שלהם.

והרי יתכן שכל הפעולות שהם עושים במשך היום הם נגד המטרה
שלהם. ומי אמר שבעוד עשרים שנה הם יסתכלו לאחור ויהיו מרוצים

מעצמם מכל מה שטרחו, השקיעו והשיגו?

הדבר דומה לאדם שטורח ועמל בבניית בית חלומות, משקיע במשך
שנים את כל כספו, מאמצו וכל משאביו הזמינים, ולבסוף מגלה שהקרקע
שבנה עליה אינה חזקה מספיק או שבכלל שייכת למישהו אחר. ויוצא

שהשקיע לחינם והכל הלך לאבדון.

רבים מתאמצים להשיג דברים שכלל לא טובים עבורם, או אנשים 
הם בקלות.  החיים  כל  את  להם  לסדר  שיכולים  בדברים  שמזלזלים 
לוקחים ללב ומשקיעים את כל הנשמה בדברים שאולי הפוכים מהיעד

שלהם. אבל בצורה לא מובנת, כל זה כלל לא מטריד אותם.

סדר עדיפויות

אנשים חושבים שאין להם זמן להתעסק עם שאלות כאלו. אבל זה
טיפשי לחשוב כך. זה כמו אדם שנוסע מהר כדי להגיע למקום מסוים,
והוא לא עוצר לתדלק או להביט במפה לאן הוא צריך להגיע כיוון שהוא

ממהר ואין לו זמן לזה. אין טעם לכל המהירות בלי זה.

אלא שתמיד יש זמן, והכל רק עניין של סדר עדיפויות. צריך לדעת
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היכן להשקיע יותר מאמץ והיכן פחות. שאם למשל היה פיקוח נפש או
דבר בהול כלשהו, אדם היה עוזב את כל סדר היום בלי לחשוב פעמיים,

כפי שהמציאות מוכיחה. גם כשאין זמן אפשר למצוא זמן.

סדר בראש  אצלו  נמצאות  לא  מהותיות  שאלות  שאותן  אלא 
העדיפויות. אדם מעדיף לשכב על הספה, לשמוע חדשות או לשחק עם
הטלפון, מאשר לדעת בשביל מה הגיע לעולם. ועל אחת כמה וכמה אם

זה דורש מאמץ מצדו, להשקיע ולחפש תשובות.

הוא אמנם בוודאי לא יודה בזה, הוא לא יצהיר ברבים שהוא מעדיף
לשחק או לבהות במסך מאשר להבין את מהות החיים, אבל בפועל זה

מה שהוא עושה בצורה מעשית. המעשים מוכיחים עליו.

למשל מוכן  הוא  להתאמץ.  מוכן  הוא  והבלים  שטות  דברי  בשביל 
יפים או דברים  לראות  כדי  ולהתאמץ  זמן  לפנות  יקר,  כרטיס  לרכוש 
להגשים כמה תאוות. אבל כשמדובר על דברי מהות ממשיים וערכיים,

הוא מזלזל בטענה שאין לו אפילו רגע אחד פנוי.

אבל צריך להבין שאלו לא עוד שאלות סתמיות, אלא ששם נמצאת כל
מהות החיים שלנו. שכל מה שאדם חי ופועל במשך כל ימיו, הכל בשביל

להגשים את התכלית והמהות.

ומה הטעם להתאמץ ולעשות דברים, אם לבסוף נגלה שאותם דברים
הובילו אותנו לכיוון ההפוך? מה יעזור להשקיע בענייני סדר היום שלנו

אם אין לנו ידיעה ברורה שהוא הנכון עבורנו?

תארו לכם כמה מסכן אדם שעמל במשך כל חייו עבור מטרה מסוימת
שנראתה לו חשובה, שם את כל כספו, הזיע והתאמץ, זנח את כל מה
שהיה לו והשקיע את כל כולו אך ורק בה, ולבסוף גילה שאותה מטרה
הייתה סתם דבר חולף ולא חשוב. רק דמיון חסר תועלת שהשקיע בו

הכל. ואז הוא מבין שהוא נשאר בלי כלום.

והדבר הזה לא רחוק כלל. כי ברגע זה ממש ישנם אינספור אנשים
שמסתכלים לאחור וכל כך מתחרטים. שמבינים שכל חייהם היו טעות.
שהתעוררו מאוחר מדי והיו נותנים הכל כדי להחזיר את הזמן ולבחור

 17 



התעוררות  חלק א – הקדמות מחפשים את האמת 

אחרת. הם כן השקיעו המון, רק לא במטרה הנכונה.

בדברים הכל  וישקיע  בירושה,  עתק  הון  יקבל  קטן  שילד  כמו  זה 
שנראים לו חשובים לפי תפיסתו. צעצועים, ממתקים וכדומה. הוא חושב
שהוא נהנה, אבל כשיגדל, ישכיל ויקבל תפיסה רחבה, הוא כל כך יצטער

על הבזבוז. כל כך יצטער שלא התבונן יותר לעומק.

לא עצרו לחשוב אם המטרה ועמלים, אלא שהם  רצים  כך אנשים 
באמת חשובה וראויה. הם לא שקלו ובחנו את הדברים, אלא רצים בלי

שום טעם וסיבה.

לכן מובן הדבר שכל זה צריך להיות בראש סדר העדיפויות שלנו.
שראוי היה לאדם לעזוב את הכל ולהתעסק אך ורק בשאלות הקיומיות
האלו יום ולילה, עד שיגלה את האמת ויגיע לתובנות כיצד עליו לפעול

ולאן עליו להתקדם.

ואמנם אדם שקוע בהרגליו ומרגיש שאינו יכול לעזוב את כל המטלות
דברים ושאר  מכרים  מנהגים,  סידורים,  עבודה,  לו  יש  והמחויבות. 

הכרחיים שאינו יכול להזניח.

אבל מכל מקום בוודאי יכול לפנות לעצמו איזו שעה או לפחות זמן
מה במשך היום לשם כך. לוותר על דברים פחות מהותיים ולהתעסק עם

השאלות האלו שיוכלו לעצב לו את כל חייו בצורה טובה ויעילה יותר.

הרגלים

אלא שהאדם רגיל לשגרת חיים מסוימת. הוא מרגיש מחויב לאותה
עושים, מה שהוריו שגרה. לעשות מה שהתרגל, מה שכולם מסביבו 

ומכריו לימדו אותו וכו’.

ואז הוא מרגיש שכל מה שהוא עושה הכרחי, וממילא הוא מפסיק
לשאול שאלות שעלולות לפגוע בזה. הוא בוחר להתעלם ולא להתעסק
לעשות מה לו.  עם המנהגים חסרי הטעם שהעבירו  זה. להמשיך  עם 

שכולם עושים בלי להבין.

וגם אם אדם כבר מעז לשאול את השאלות האלו, לרוב הוא נשטף
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להגיע זכה  הוא  אם  וגם  גדולות.  לתובנות  זוכה  ולא  החיים  במרוץ 
לתובנות, מכל מקום הוא לא מיישם אותן בצורה מעשית.

ומספקות, אמתיות  תשובות  שמקבלים  אלו  הם  שמעטים  ויוצא 
שאפשר גם להתייחס אליהן בצורה מעשית ולהחדיר אותן לחיי היום

יום. לא רק להבין את האמת, אלא להצליח גם לחיות אותה.

ואמנם כל אדם חושב שאצלו זה שונה. שהוא אינו כמו כולם ובוודאי
יודע בשביל מה הוא חי. לו יש מטרות טובות ואמתיות. אלא שגם זה
לא למרות שמעולם  יודע הכל,  לו שהוא  כך ברור  הרגל. שכל  מתוך 

העמיק וחשב. לכן מחובתנו לבדוק ולברר את העניינים.

חוסר אמונה בקבלת תשובות

ואמנם רוב העולם אינו נמצא במצב של חשיבה כלל כנזכר, אבל מכל
מנסה וכן  לרגע  עוצר  שאדם  לפעם  מפעם  כאלו  רגעים  ישנם  מקום 

לחשוב על דברים מהותיים. אלא שגם אז זה חולף מהר.

כי גם אם אדם הגיע לאיזו מחשבה מעמיקה, כמו כיצד הגענו לעולם
או מה תפקידנו, הוא נתקע בשלב כזה או אחר, ומבין שאין תשובות

זמינות, ואז ממילא הוא שוב חוזר לשגרת החיים.

כבר לקבל תשובות. הם  לא מאמינים בכלל שיכולים  רוב האנשים 
התייאשו מלחפש וחושבים לעצמם שאין טעם להשקיע וחבל על זמנם

היקר שהולך לאיבוד ללא שום תועלת.

ולא מאמין שישנן תשובות, אז גם אם ימצא וכאשר האדם מיואש 
יתקשה הוא  מקום  מכל  היטב,  להסתדר  שיכולות  נפלאות  תשובות 

להאמין בהן.

כי הוא התרגל למחשבה שאין תשובה. הוא התרגל שיש שאלות שאי
אפשר לענות עליהן. שיש פרדוקסים ללא פתרון. זה כבר נקבע בדעתו.

ואז ממילא הוא מסרב להאמין אפילו לתשובות מתקבלות.

אלא שאם האדם לא מצא משהו, זה כלל לא הוכחה שזה לא קיים.
התשובות קיימות, ורק צריך למצוא את הדרך להגיע אליהן.
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חוסר רצון לקבל תשובות

וישנם גם כאלו שכלל לא רוצים לקבל תשובות. שחושבים בדעתם
שאסור לשאול שאלות וצריך לקבל את הדברים באמונה עיוורת, ללא כל
בדיקה וחקירה. הם סוברים בדעתם שעדיף לא לדעת. לחיות באמונה בלי

שכל, כמו אבותינו בדורות הקודמים.

אבל גם אמונה "בלי שכל" מוכרחה להתחיל עם חקירות שכליות. הרי
מה הגבורה הגדולה להיות "מאמין" בלי לדעת דבר וללא שום בסיס?
והרי פתי יאמין לכל דבר. וכי זהו שבח לעשות דברים בלי לדעת רק

מתוך אמונה עיוורת?

הרי כשם שאדם עובד את השם באמונה עיוורת, כך באותה מידה היה
נולד יכול חס ושלום לעבוד פסלים ואלילים באמונה עיוורת אם היה 
בהתאם חקירות,  בלי  מקרי  הכל  כאילו  אחרות.  ובנסיבות  אחר  בעם 

למנהגים שלימדו אותו. זה בוודאי לא השבח של התורה.

השבח הגדול של אברהם אבינו הוא שלא הסכים לקבל אמונה עיוורת
מבוססת מושכלת,  למסקנה  שהגיע  עד  בהיגיון  חקר  הוא  שכל.  בלי 

ואמתית.

גם בני ישראל שאמרו "נעשה ונשמע" בלי לשאול שאלות, עשו זאת
רק לאחר הנסים העצומים במצרים, עשר מכות, קריעת ים סוף, מלחמת
עמלק, מים יוצאים מסלע, מן יורד במדבר, ענני כבוד וכו’. שאז כבר לא
הייתה בלבם הסתפקות. וגם אז, לאחר ה"נעשה" מגיע ה"נשמע", שאז

צריך התבוננות וחקירה, וזהו לימוד התורה.

אם זה לא מגיע מתוך שכל וחקירות, אז ממילא אין לזה משמעות. אין
עניין להיות פתי ולקבל כל דבר שמספרים לנו. אלא שבוודאי שיש עניין

לחקור ולברר, וכך לאמת את הדברים בלבנו.

זה דבר מוכרח שאי אפשר בלעדיו. שכל בניין האמונה עומד עליו. ואי
אפשר להאמין בצורה שלמה אם לא לומדים ומחכימים.
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דע מה שתשיב לאפיקורוס

סתם ולא  בבירור  הדברים  את  לדעת  גדול  עניין  יש  לכך,  מעבר 
"עמלק" או  "כופר"  כמו  שונות,  קיצוניות  התבטאויות  ישנן  להאמין. 
שבעומק אלא  אור.  שנות  מאיתנו  כרחוקים  לנו  נראים  ואלו  וכדומה, 

הדברים, כל אלו נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו.

כפירה. שהוא לא שכל אחד מאיתנו באיזשהו מקום בתוכו מרגיש 
מאמין לחלוטין ובכל כוחו שיש בורא או שהתורה אמת. יש לו לפעמים

גם ספקות וחלישות באמונה.

וההוכחה לכך היא שכל אדם מתעסק מדי פעם גם בהבלי העולם הזה.
ואילו היה באמת מאמין בצורה החלטית וגמורה, אז לא היה מתעסק
אפילו רגע בהבלי העולם ורק מוסר נפש על התורה. וכמו שאם אדם היה

ממש רואה את השם מולו, בוודאי שלא יכול היה להסיח דעתו מזה.

אלא שזה מלמד אותנו בצורה הברורה ביותר שבכל אדם יש גם ניצוץ
קטן של אפיקורוס, שמפעם לפעם הוא חושב לעצמו לרגעים שאולי חס

ושלום כל האמונה הזו רעועה וחסרת בסיס.

ואמנם אם הוא חי אורח חיים דתי או קרוב לכך, אז הוא מיד דוחה את
סוג המחשבות הזה, כדי שלא יפריע למהלך חייו, אבל מדי פעם בוודאי

צצות להן שאלות.

וכאשר אדם מדחיק את השאלות, מתעלם ומסיח דעתו מהן, הן לא
ואז אותו נעלמות מעצמן, אלא רק חבויות בתוכו בלי שהוא מרגיש. 

פרעה קטן שבתוכנו מתעצם על חשבוננו.

אלא שיש עניין ללמוד ולפלפל בחכמה. מוכרחים לקבל בסיס רחב.
ונהיה כזה  יבוא אחד  לא בגלל שאולי  לדעת מה להשיב לאפיקורוס, 
בתוכנו נמצא  כבר  שהוא  משום  אלא  לשאלות,  לו  להשיב  מוכרחים 

ועלינו לכל הפחות לדעת מה להשיב לעצמנו.

לבנות לחלוטין.  אותו  לחסל  זכר עמלק.  את  למחות  מוכרחים  לכן 
יסודות של ביטחון בסיס איתן ומוצק שאי אפשר ליפול ממנו. ליצור 
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ובטוחים ככל ודברים ברורים  היגיון  ממשי, שבנוי על שכל, תובנות, 
שאפשר. ועל זה נוכל לבנות את האמונה שלנו בצורה הטובה ביותר.

ממצאים והוכחות

האמת,  את  ולמצוא  הספקות  את  למחות  רוצים  אנשים  הםכאשר 
ניסויים הם מחפשים מחקרים,  ולרוב  וראיות.  הוכחות  למצוא  מנסים 

מדעיים, הצהרות של פרופסורים, עדויות של אנשים וכדומה.

אלא שזה לא מספיק חזק. אותן הוכחות הן חיצוניות ולרוב אין לנו
נגיעה בהן. האדם עצמו לא שותף להן, הוא לא חוקר בעצמו אלא רק
מקבל מידע יבש מבחוץ. זה נשאר חיצוני, חסר רגש וחיבור אישי. שגם

אם הוא מאמין להוכחה, מכל מקום אין לו נגיעה בה.

בנוסף, קשה לבדוק הוכחה כזו לעומק. שאם יספרו לנו על איזה מחקר
מסעיר או תופעת טבע מסוימת, אז צריך הרבה מאמץ וכלים שונים כדי

לבדוק את נכונות הדבר.

וכי נוכל להיות בטוחים שלא זייפו את המחקר? אולי שיקרו לציבור?
אולי נפלו בו טעויות שאף אחד לא שם לב אליהן? וכי אדם יטוס לאיזו
אוניברסיטה בחו"ל כדי לבדוק את כל הממצאים? וגם אם אכן יגיע לשם
לראות את הדבר במו עיניו, וכי הוא עצמו יצליח להבין את כל המחקר

ולדעת אם הוא אמתי?

וכי אותו מחקר הוא ויבדוק את כל הראיות,  וגם אם יצליח להבין 
מוחלט? ומי אמר שאין מחקרים שסותרים? מי אמר שאין פרופסורים לא

פחות חכמים שמצאו ממצאים אחרים?

הרי תמיד אפשר לערער על הוכחות כאלו. שעל כל מדען שגילה איזה
משהו באיזה ניסוי מדעי שעשה, קמו אלפי מדענים לא פחות מוערכים

שסתרו לחלוטין את דבריו.

ואפילו אם כל מדעני העולם יצאו בהכרזה ניצחת שיש אלוקים, זה
אמנם יעורר ויחזק אותנו, אבל בוודאי לא יוכיח שום דבר. זו רק אמונה
עיוורת לדבריהם. הרי גם בעבר כולם היו בטוחים שהעולם היה שטוח,
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וכי נאמין לכל דבר שיאמרו המדענים?

וגם אם נאמר שיוכיחו את זה ממש בראיות ברורות, מכל מקום, כפי
שכבר הוזכר, זה חיצוני ולא מתקבל אצלנו בתור חוויה. זה לא פועל

מתוכנו כך שנשנה את חיינו בהתאם לזה.

וכפי שיש המון אנשים שקיבלו הוכחות ברורות ויחד עם זאת דרכם
רחוקה מדרך התורה. כי אמנם קיבלו הוכחה חיצונית, אבל לא התחברו

לדרך. הם לא הבינו שזה נוגע לחיים שלהם ממש.

נכתבו כבר המוני ספרים עמוסים וגדושים בכל מיני הוכחות שכאלו,
הוכחות מחפשים  הם  להתרגש.  והפסיקו  התרגלו  כבר  אנשים  אבל 
חדשות כדי שיהיה מעניין, לידע כללי, אבל לא כדי לשנות את חייהם.
ולהבדיל, כמו שסקרנים לדעת מה הפתרון של איזו חידת היגיון, אבל זה

בוודאי לא יביא לשינוי בתפיסת החיים.

הזמן. את  להעביר  נחמד  עיסוק  בתור  הוכחות  מחפשים  אנשים 
להתפעל, לספר לחברים "שמעת על ההוכחה של רב פלוני?", "שמעת

על הגילוי המרעיש?" ואז להמשיך הכל כרגיל.

כל זה בצורה שטחית. בלי לנסות להתבונן ולחקור, בלי חיבור, אלא
רק לקבל מידע ולהמשיך הלאה כרגיל ולחיות ללא שום שינוי. וגם אם

זה משפיע בהם מעט, השינוי שחל הוא מזערי ממש.

הרי ישנן הוכחות ברורות שאין עליהן עוררין, אבל כל זה לא גורם
לאנשים לעזוב את כל הבלי העולם. כי זה לא חזק מספיק. זה לא כמו

חוויה אישית שהאדם עובר ומשפיעה עליו ממש.

הוכחות חזקות יותר

אלא שיש סוג נוסף של הוכחות שהוא הרבה יותר חזק, אלא שהוא
יותר השקעה, הפנמה ועומק. לא מדובר על הוכחות שמקבלים דורש 
ברגע, על איזה חפץ או ממצא שאפשר לראות או לשמוע וכדומה, אלא

הוכחות פנימיות שנובעות מחוויה אישית.

כאשר אדם חווה חוויה אישית כלשהי, אלפי הסברים הגיוניים לא
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זה. המידע שהוא מקבל מתוך בירורים, חקירות, כנגד  יצליחו לעמוד 
ניסוי וטעיה, הסקת מסקנות וכדומה, הוא הרבה יותר מבורר ומתוקן.

ראיות עם  מדעית  בצורה  לאדם  להוכיח  מנסים  היו  למשל  שאם 
אז הוא ומוסמכים מגדולי המדענים שהוא תרנגול,  ומחקרים מקיפים 
בוודאי לא היה מאמין. שהרי הוא יודע בחוויה אישית וברורה שהוא

אדם. כל הפרופסורים בעולם לא יצליחו לשכנע אותו אחרת.

בנוסף, כאשר האדם מתבונן בדבר ומסיק מסקנות בעצמו, הוא הרבה
יותר מחובר למידע הזה. זה לא רק בגדר של מושכל חיצוני, זה לא סתם

ידע יבש, אלא שיש לו נגיעה וחיבור רגשי לאותו מידע.

והוכחות ברורות  ראיות  יקבל  אדם  אם  שגם  להבין  נוכל  ממילא 
חותכות לגבי האלוקות, התורה, הנשמה שבתוכו, תכלית חייו וכדומה,
מכל מקום זה לא יגרום לו לשנות את חיי החומר שאליהם התרגל במשך

שנים רבות, עם חוויות אישיות ממשיות.

יישכח הכל  מאוד  מהר  מקיפה,  ומחשבה  מספיקה  התבוננות  ללא 
ויחזור לשגרה. רק מתוך עומק אפשר להגיע לתובנות ממשיות. רק מתוך

התבוננות, מחשבה וחקירה, מקבלים הוכחות אמתיות.

וזו הסיבה לכך שאי אפשר ללמד אחרים אמונה. כי זו חוויה שהאדם
צריך לחוות, מעין מסע אישי שרק האדם עצמו יכול לעבור ואי אפשר
לעשות זאת במקומו. זה לא משהו שאפשר להעתיק מאחרים או ללמוד

בקיצור, אלא שהאדם צריך לחיות את זה.

וזו הסיבה לריחוק הגדול שיש לאנשים, ואפילו לכאלו שנחשבים בני
הן הגשמי  ומהעולם  מהחדשות  מהסביבה,  שהחוויות  כיוון  תורה. 
והשייכות לעולם התורה והאמונה היא רק בדרך של מוחשיות ממש, 

אמונה חסרת בסיס או הוכחה חיצונית ללא חיבור.

מתעסק רחוקים,  חברים  עם  היום  כל  במשך  נמצא  ממוצע  אדם 
בהבלים, מתרגש מחומר ותאוות, מתקשר עם הסביבה, חי תפיסת עולם.
ומתוך זה אולי גם מקציב כמה דקות לאיזה עניין של תורה שנשמע כמו

סיפור דמיוני וחסר אחיזה.
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מובן הדבר שזה לא חזק מספיק. שיעור תורה מדי פעם בשעות הפנאי
ממש. בהם  שמשקיעים  מוחשיים  חיים  של  שלמה  תפיסה  יעקור  לא 
עצמו. האדם  מתוך  כחוויה  להגיע  מוכרחה  וחזקה  אמתית  הוכחה 

שיתבונן היטב, יחשוב ויחקור עד שיגיע לאמת.

ואמנם צריך עזרה שתכוון את האדם למקומות המתאימים, אבל מכל
את ולהבין  מעצמו  מסקנות  להסיק  עליו  אותו,  שכיוונו  לאחר  מקום 

הדברים לעומק, כמו חוויה שהוא חווה בעצמו ממש.

ולחשוב להתבונן  עצמו.  עם  נפש אמתי  לעשות חשבון  צריך  אדם 
לעומק הדברים. להסיק מסקנות ולבדוק תמיד שהוא בדרך הנכונה. רק

כך יצליח להתחבר לאמת.

דרך אפשרית לאמת

וכל האמור הוא בעצם הבסיס לחיבור הספר ומהותו של הספר. לנסות
להביא דרך אפשרית ומעשית שתוביל אותנו אל האמת. לבנות בסיס חזק

ויציב, שכל אדם שחפץ בכך יוכל לחיות אמת.

סיפורי ניסויים מדעיים, ממצאים, תגליות,  לספר על  עניין  אין כאן 
להתלהבות לתרום  יכולים  שבוודאי  מסעירים,  דברים  שאר  או  נסים 

ולחיזוק האמונה, אבל רחוקים מלעשות שינוי פנימי באדם.

אלא שהעיקר פה הוא לתת כיוון חשיבה וחקירה לאדם עצמו. לעורר
אותו לערוך מסע פנימי אל תוך הנפש, וכך להכיר את האמת מתוך עצמו
ממש. לא מתוך שהוא מאמין בדברים כמו פתי, מחוסר ברירה או חוסר

ראיות, אלא מתוך שהוא מרגיש אותם ממש.

שהרי במהותו, האדם כבר מכיל את האמת ויודע הכל. בשורש הפנימי
שלו הוא מחובר לאלוקות, הוא מחובר לכוח העליון ביותר שנותן את

השורש לכל הקיום.

אבל יחד עם זאת הוא עטוף בקליפות ולבושים רבים שמגשמים אותו
ומסתירים ממנו את האלוקות. מסכים מלוכלכים שמסתירים לו את מה

שהיה צריך להיות מובן מאליו עבורו.
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רצון הרגלים,  נגיעות,  מתוך  פועל  הוא  לכך,  לב  לשים  בלי  ואז 
הסביבה, התעלמות מפרטים, הצגות ושקרים וכו’.

אז יתחבר לאור וימקד את עצמו,  ינקה את אותם מסכים  אבל אם 
העליון ויוכל לראות את האמת בבירור. הוא יצליח להיזכר באותם דברים
ברורים שנשכחו ממנו. הוא לא צריך להאמין לשום דבר כמו פתי, אלא

שיעשה חשבון נפש עם עצמו ויגלה את הדברים מתוכו.

הדבר דומה לאדם שכבר שנים חולף בכל יום ליד גן ציבורי בדרכו
לעבודה, עד שמישהו מסב את תשומת לבו לכך שבאותו גן נמצא פרח

נדיר ויפהפה עם ריח טוב שנותן הרגשה נפלאה.

ואז אותו אדם בודק את הדבר ובאמת מוצא את אותו פרח יפהפה
ובאמת מרגיש נפלא. כעת הוא יודע את הדבר מעצמו, לא מתוך אמונה
עיוורת במי שסיפר לו, אלא שלאחר שעוררו אותו לזה, הוא כעת יודע

את זה בעצמו מתוך חוויה אישית.

ואמנם גם לפני כן הוא חלף ליד אותו פרח בכל יום, ומעולם לא שם
לב אליו, למרות שהיה זמין ומצוי מול עיניו. אלא שכעת, לאחר שעוררו

אותו, הוא יודע למקד את תשומת הלב באותו עניין.

ישנם המון דברים שהאדם יודע, אך מתוך חוסר תשומת לב הוא טועה
בהם. יש דברים מוזרים שהאדם עושה ללא כל היגיון, ואם רק יחשוב על
זה לעומק, מיד יבין את הטעות. אלא שברוב הזמן הוא לא במצב חשיבה

וממילא בטוח שהכול בסדר.

הוא לא זקוק לעזרה חיצונית שתלמד אותו איזו חכמה חדשה שאינו
יודע, אלא שהוא רק צריך שיעוררו אותו להתחיל לחשוב בעצמו על

הדברים שהוא תפס עד עתה כברורים ומוחלטים.

התעסקות שמרוב  אלא  רגע.  בכל  האמת  ליד  חולפים  אנשים  כך 
בהבלים שמסביב, הם לא מתמקדים בה. אבל אם יקבלו מעט הכוונה
יוכלו לדעת את הדברים מתוך עצמם, בחוויה אישית וינסו להתמקד, 

ברורה וחזקה. לא סתם לשמוע על איזה מחקר, אלא להרגיש.

וזוהי דרכנו בספר. לנסות לעורר את האדם לחשוב בעצמו על החיים.
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הכללים מתוך  ברשותו.  נמצאים  וכבר  מכיר  שהוא  הכלים  בעזרת 
והערכים שעליהם הוא גדל, ומתוך התבוננות אמתית.

לא צריך להאמין לשום דבר ולא צריך חומרי עזר. כל מה שצריך זה
לקחת זמן רגוע של שקט עם עצמנו. לעצור מדי פעם את טרדות העולם
לתובנות להגיע  ניתן  זאת  ברגע שעושים  לעומק.  החיים  על  ולחשוב 

עצומות. הספר רק מספק רעיונות למחשבה לרגעים הללו.

דרך הלימוד בספר

מכל זה נוכל להגיע לדרך המומלצת ללמוד בספר. כיוון שהחקירות
וההוכחות צריכות לבוא מתוך האדם, כל אחד בצורה אישית עם הכלים
המיוחדים שלו, אז יותר ממה שהאדם קורא בספר, הוא צריך להשקיע

במחשבה עמוקה עם עצמו על מהות הדברים.

האדם מגיע מתוך כל ההרגלים והמטען שסוחב על גבו כבר מילדותו.
דעות ללא  אמתית,  בצורה  הדברים  על  להסתכל  להשתדל  עליו  לכן 
לעומק להתבונן  רצון  ועם הרבה  לחץ  בלי  פתוח,  ראש  עם  קדומות, 

החיים ולחשוב.

רוב הדברים מובאים בדרך הגיונית ונתפסת של התבוננות על החיים,
היגיון והסקת מסקנות, עם הרבה דוגמאות מסביב כך שנוכל לצייר את
הדברים בשכלנו ולחוות אותם. אלו הדברים שחולפים אל מול עינינו

בכל יום ופשוט לא תמיד עצרנו כדי להתבונן בהם.

כדי להבין את הדברים, לא נדרשים כלים מיוחדים, מידע חיצוני או
חכמה עצומה. כל מה שצריך זה רצון אמתי לדעת. להתחבר לעצמנו,
לפנימיות שלנו, להיות כנים ואמתיים, לשאול את עצמנו את השאלות

הנכונות ולהיות פתוחים לקבל את התשובות.

אם אדם יהיה אמתי עם עצמו, בסופו של דבר הוא יגלה כמה הכל
הרבה יותר פשוט ממה שאי פעם דמיין לעצמו. ואיך לא חשב על זה

קודם לכן.

יישום הדברים. נפרד מגילוי האמת הוא  בלתי  לזכור שחלק  וצריך 
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נצליח להתקדם שאם נמשיך בחיינו כרגיל, בסתירה לאותה אמת, לא 
וההארות, התובנות  את  לקחת  עלינו  יועילו,  שהדברים  כדי  הלאה. 

להתמקד בהן ולפתח אותן שיהיו לחלק בלתי נפרד מחיינו.

האמת נרכשת לאט ובהדרגה מתוך התמדה. בכל פעם מסירים עוד
קליפה ומגלים עוד עניין. ומובן שאם לא קנינו עניין מסוים בתור חוויה

ממשית, אז לא נגיע לגילויים נוספים שמבוססים עליו.

עלינו לחשוב כיצד ניתן ליישם את הדברים בחיי היום יום שלנו. איך
לשלב את האמת בפעולות הקטנות כך שלא רק נבין את האמת, אלא
נוכל לחיות אותה ולהרגיש אותה. אין טעם לדעת דברים בשכל ולהתנהג

בצורה הפוכה לגמרי, שהרי אלו חיי שקר. 

, עוסק בהסרתחלק ההקדמותלכן חילקנו את הספר לשלשה חלקים. 
קדומות.  החקירותדעות  וחלק  החיים.  מציאות  בחקירת  עוסק  חלק, 

, עוסק בהפנמה והורדת הדברים לצורה מעשית.התובנות

כללים חשובים

מטבע הדברים, נושא התורה והדת הוא רגיש וכל אדם מכיל הרבה
מטען ודעות קדומות לגביו, בהתאם לסביבה בה גדל וממנה קיבל את

הערכים.

אנשים עברו חוויות רבות בילדות שקשורות לעניין הדת. הם מכירים
מכירים הם  ולדת.  לתורה  שלילי  או  חיובי  יחס  בעלי  קרובים  אנשים 
תפיסת על  רבות  משפיעים  אלו  כל  וכדומה.  קדומות  ודעות  סיפורים 

החיים של האדם.

וברור הדבר שבצורה כזו, אי אפשר להשיג אמת. כאשר האדם נגוע,
לכן צריך להשתדל ככל שאפשר לנסותהמשחק מכור כבר מההתחלה. 

מחשבה מתוך  בדברים  ולהתבונן  והנגיעות,  האישי  מהרגש  להתעלם 
מעמיקה בדרך של היגיון והסקת מסקנות פשוטה.

צריך לזכור שאנו מחפשים אמת. אדם שבא עם רצון לקבל ולנסות
לברר ולהבין את הדברים לעמקם, בוודאי ימצא אמת. אבל אם הוא רק
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רוצה להתנגח ולהכחיש את הדברים, אז בקלות הוא יכול ליפול במה
שנוח לו להאמין בו, וגם אם זה רחוק מהאמת.

השם יתברך יזכה את כולנו לצעוד בדרך הנכונה ולהגיע לאותה אמת
לתוכם משמעות אמתית להכניס  חיינו,  כל  להאיר את  נכספת שתוכל 

ולרומם אותם.
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מגלים את השקר

נצטרך לזהות את השקר שעוטףראשית כל, בחיפושינו אחר האמת,  
אותנו, שאנו חיים בתוכו בלי לשים לב. שהוא שחוסם מאיתנו את גילוי
האמת. רק לאחר שנצליח לזהות אותו, אז נוכל לתכנן כיצד לנטרל אותו

כך שלא יפריע לנו בדרכנו.

כל אדם חי באשליות ודמיונות מסוימים. יש לו תפיסה מיוחדת משלו
למציאות שהוא קולט, ועל פי אותה תפיסה הוא מפרש את המציאות

האובייקטיבית שנמצאת סביבו.

אדם מגיע עם מטען גדול. עם כל האמונות שרכש, עם כל מה שלימדו
אותו, עם כל ההרגלים, עם התניות רגשיות, עם ידיעות חסרות בסיס, עם
תכונות אופי ועם כל שאר הדברים שהוא מכיל, ואז דרך כל המסכים
יקלוט והדבר ברור שכל אדם  לקלוט את המציאות.  האלו הוא מנסה 

אותה בצורה שונה לחלוטין.

לכן אדם שרוצה להשיג אמת נקיה כפי שהיא, ללא ערבוב של פסולת,
הוא אותם.  לנטרל  שיוכל  כך  והשקרים  הדמיונות  את  להכיר  מוכרח 
מוכרח להסיר את הנגיעות שלו, את הדברים שקיבל במשך חייו כמובנים

מאליהם ואת כל ההרגלים שסובבים אותו.

שגרה

אחד המפריעים העיקריים של האדם הוא עניין ההרגל. שהאדם כלל
לא נמצא במצב של מחשבה. הוא עושה את הדברים מתוך הרגל ולא

מתעמק בהם. בצורה כזו הכל נשאר שטחי ורדוד.

רוב הפעולות שאדם עושה במשך היום הן אוטומטיות. הוא לא חושב
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בדעתו מעלה  לא  אפילו  הוא  שגרה.  מתוך  פועל  אלא  צעד,  כל  על 
שאפשר אחרת.

שיניים, מצחצח  פנים,  שוטף  ידיים,  נוטל  בבוקר,  למשל  קם  הוא 
או שההורים  או  לעצמו  שעיצב  השגרה  לפי  אחד  כל  וכו’.  מתלבש 

הסביבה הקרובה עיצבו לו.

הוא לא חושב על הפעולות האלו. הוא לא החליט למשל באותו רגע
מתוך מחשבה מודעת שכעת השיניים שלו זקוקות לצחצוח. הוא פשוט

פועל כפי שהתרגל מקטנות, שמובן מאליו שבבוקר מצחצחים שיניים.

הוא גם לא באמת יודע אילו חומרים נמצאים בתוך המשחה ובמה הם
מועילים. וגם אם מבין באופן כללי מתוך שמועות, מכל מקום בוודאי

שלא ערך על זה חקירות וניסויים מדעיים באופן אישי.

הוא לא באמת מבין מה הוא עושה, אלא שכך לימדו אותו, כך סיפרו
המומחים, כך כולם עושים, כך עשה אתמול, אז כך הוא ממשיך. ולאט

לאט ההרגל תופס חוזק והתמכרות.

ואמנם הוא יכול לטעון שהוא חש את התועלת של צחצוח השיניים
לאחר בפה  הרעננות  את  בוקר  בכל  מרגיש  שהוא  ממשית,  בצורה 

הצחצוח, ובלי זה הוא מרגיש רע בפיו.

מסטיק בלעיסת  נפלאה  רעננות  מרגיש  גם  הוא  מידה  באותה  אבל 
בטעם מנטה, ולא מצוי שאנשים ילעסו מסטיק בכל בוקר משום כך.

בצהריים שיניים  לצחצח  צורך  מרגיש  לא  הוא  מדוע  לכך,  מעבר 
למשל? מדוע יש לו הרגשה רעה אם הוא לא מצחצח דווקא בבוקר או
בערב? גם מדוע הוא מקפיד לשמור דווקא על השיניים ולא עורך טקס

דומה לשמירה על שאר איברי גופו?

היו לא  למשל  ופעם  לכך.  כי התרגל  היא פשוטה.  זה  לכל  הסיבה 
לא כי  להם,  לא הרגישו שמשהו חסר  ואנשים  כלל,  שיניים  מברשות 
וכדבר התרגלו לזה. אבל כעת שהתרגלנו, זה נראה לנו כמובן מאליו 

מוכרח שאי אפשר בלעדיו.
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כמובן שזו רק דוגמה, ואין כאן עניין לטעון על צחצוח שיניים, אלא
שזה מלמד על כל ההרגלים, ואפילו הברורים ביותר, שלא צריך לקחת

אותם בתור הכרח גמור ושום דבר לא מובן מאליו.

ומוחשית. פיזית  בצורה  ואפילו משפיעים  כהכרח,  נדמים  ההרגלים 
מסוימת בכמות  סוגי מאכלים מסוימים,  לאכול  וכמו שאדם שהתרגל 

ובתדירות מסוימת, מרגיש רעב ממש בכל פעם ומתאווה לזה.

זה הופך לצורך חיוני עבורו. וכמו אדם שמעשן, שמרגיש את זה כדבר
מוכרח ממש, כחלק ממנו, כמו טבע שנולד אתו. החוסר עושה אותו לא
רגוע. הוא יכול לטעון שזה מוחשי, פיזי, שהגוף עצמו זקוק לזה ומגיב

לזה, שזה לא סתם עניין פסיכולוגי.

אבל אדם אחר שלא מעשן לא מתרגש מכל זה כלל. זה לא הכרח, אלא
דמיון שהוחדר לתוכנו והפך להיות רגש ממשי וברור.

חיים בתוך שקר מהסיבה הפשוטה שזו שגרת החיים רוב האנשים 
שלהם. הם לא בוחרים בצורה מודעת לחיות בשקר, אלא שכך הורגלו

וכאילו נסחפו לזה ללא בחירה.

אוטומט

אדם לא שוקל בכל בוקר אם הוא רוצה ללכת לעבודה או אם היא
לא אם  גם  אוטומטית,  בצורה  והולך  בבוקר  קם  הוא  טובה בשבילו. 
מתחשק לו, גם אם קשה לו וגם אם הוא פתאום מרגיש שזו לא עבודה

טובה עבורו. כי הוא מבין שהוא מוכרח.

אולי לפני שנים כששקל אם לקבל את הצעת העבודה הוא חשב על זה
ברצינות. אבל כעת זה בכלל לא נושא למחשבה, ובטח שלא בלחץ של
הבוקר. גם אם זה יעבור לו בראש, הוא מיד ידחה את המחשבה וימהר

לעבודה.

וכך במשך כל היום הוא עושה דברים רבים, אבל כמעט ללא מחשבה.
הכל שגרה. הוא רוצה ללכת לאיזה מקום והרגליים כאילו לוקחות אותו

לשם באופן אוטומטי. הוא בכלל לא שם לב לדרך.
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הוא לא מנסה לחשב איזו דרך היא הטובה ביותר והוא גם לא חושב
כיצד להפעיל את שרירי הרגליים בצורה מתואמת כך שרגל אחת תיזרק

קדימה והשנייה תתרומם. הכל נעשה לבד.

כי אדם רגיל לדרך החיים שלו ומשתדל לא להתעמק בה בכלל. בכל
פעם הוא מתרגל, ואז עובר לשיגעון הבא. אין לו באמת דרך חיים של
ממש, זו הרי לא איזו תובנה גבוהה שהגיע אליה, זה לא מסלול שבנה

בצורה מחושבת, אלא שכך הורגל ועם זה המשיך.

שהסביבה לאן  זאת.  לכנות  שנוהגים  כפי  החיים,  עם  "זורם"  הוא 
פעם בכל  מחשבה.  הרבה  בלי  אותו,  שמובילים  לאן  אותו,  סוחפת 
מתמודד עם הקשיים של הרגע, מכבה שרפות ובעיות מזדמנות, מחפש

הנאות ונגרר לאן שהחיים מושכים אותו ללא שום כיוון.

להפריד בין הרגלים מועילים ומזיקים

ואמנם כל זה הוא חסד עצום עבורנו, כי אם אדם היה צריך לחשוב על
כל דבר קטן אז הוא לא היה יכול להתקדם לשום מקום. לכן השם יתברך
ונתן לנו את האפשרות להתרגל לדברים כך שנעשה עשה איתנו חסד 

אותם בקלות וביעילות באופן אוטומטי.

כמו תינוק קטן שלומד ללכת וחושב על כל צעד במשך זמן רב, אך
ילד שמתקשה כמו  או  ולקפוץ בקלות.  לרוץ  גם  ויכול  לבסוף מתרגל 
להבין אותיות בתחילה, אבל לאחר מכן יכול לקרוא ולכתוב משפטים

שלמים ללא קושי.

ולהתקדם שליטה  לקבל  לנו  שיעזור  נפלא  טבע  ברא  יתברך  השם 
למקומות גבוהים יותר. שמתרגלים לדבר כלשהו ואז שולטים בו היטב
עד שמבצעים אותו ללא מחשבה, ואז אפשר להתרכז בהתקדמות הלאה

לדברים מורכבים יותר המבוססים עליו.

אבל יחד עם זאת, לפעמים אותם הרגלים דווקא מוציאים מאיתנו את
השליטה. כי לפעמים אדם תקוע עם הרגלים ישנים שאינם טובים עבורו.
חלקם הגיעו אליו בטעות, חלקם אולי כן הועילו בעבר אלא שכעת כבר

אין בהם צורך, והוא לא מצליח לראות את הקלקול.
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וכמו שאדם מתרגל לשיבוש כלשהו, שהופך עם השנים למובן מאליו,
והוא אפילו בונה עליו עניינים מורכבים יותר, ויוצא שהכול מבוסס על
אותו שיבוש, והוא בכלל לא מצליח להבין שיש פה משהו לא בסדר.

שזה נראה לו הטוב והנכון, כי לכך התרגל.

אבל כשמחפשים אמת צריך לחקור היטב ולדקדק עד לפרטים הקטנים
ביותר. ובמיוחד ביסודות שעליהם נשען כל הבניין.

שהוא לו.  טובים  שאינם  הרגלים  בתוך  שקוע  רבות אדם  שפעמים 
עושה דברים חסרי טעם או אפילו מזיקים ללא כל מחשבה. וכל זה מונע

ממנו להתקדם לדברים טובים יותר.

אם אדם לא עוצר מפעם לפעם להתבונן ולתכנן את המסלול, הוא לא
לחיים האלו שנסחף  כאילו  לא שלו.  חיים  חי  בכלל שהוא  לב  ישים 

באקראי, ללא שום שליטה עצמית.

תפיסת הסביבה

וההרגלים הקשים ביותר הם אלו שמוסכמים על כל הסביבה. שאם
אדם תקוע בהרגל פרטי גרוע, אז עדיין יש תקווה שיסתכל על אחרים

ויבין שזה לא טוב עבורו.

אבל כאשר כל הסביבה תקועה בהרגל לא טוב, אז ממילא כולם סביבו
עושים את זה וזה נראה כדבר טבעי ומחויב המציאות.

נקלע כאילו  הוא  כלל.  הגיעו מתוך מחשבה  לא  הרגלי האדם  רוב 
לשגרת חיים מסוימת שקיבל מהסביבה מקטנות ומעולם לא קבע אותה
בעצמו. הוא מעולם לא חשב על הדברים ואם זה כדאי וטוב, אלא שנגרר

לזה כאילו במקרה.

יידחה וגרוע מכך, שאם מישהו יערער על מנהגי העולם, הוא מיד 
וייתפס בתור תימהוני. אדם שלא מתנהג כפי שכולם מתנהגים מכונה לא

נורמלי, וממילא אף אחד לא רוצה להיות כזה.

כל זה מגביל מאוד את האדם ומוביל אותו לתפיסת מציאות שקרית.
והשפעת הסביבה. שאחרים חברתיות  מוסכמות  ידי  על  מנוהל  שהוא 
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מחדירים לו תפיסת חיים בעל כורחו.

הרי לכל אדם יש כללים וחוקים שונים שאין לו מושג מהיכן הגיעו.
שמעולם לא בדק את הדברים, אבל יחד עם זאת הוא בטוח שהם נכונים
ומוחלטים ללא ספק. זה מוכר כ"חוק העדר". שעושים מה שכולם עושים

ותמיד סומכים על כך שהרוב צודק.

וכולם בצהריים,  ובשרי  בבוקר  חלבי  שאוכלים  למשל  שמוסכם 
עוף לאכול  יעז  לא  אדם  ביותר.  והטוב  הראוי  הדבר  שזהו  בטוחים 

לארוחת בוקר, כי לטענתו הוא לא אוהב את זה.

אבל באמת זה בכלל לא קשור למה שהוא אוהב. הוא מעולם לא שקל
את הדברים והגיע למסקנה מחושבת, אלא שהתרגל לצורת חשיבה כזו.
מגיל קטן הרגילו אותו לחשוב כך וכעת נראה לו מוזר ולא הגיוני ללכת

נגד זה.

רזים הם כיף, שאנשים  זה דבר  לטיולים  הסביבה החליטה שלצאת 
כולם וכך  וכו’.  יותר  מכובדות  הן  מסוימות  שעבודות  יותר,  יפים 

משתפים עם זה פעולה, וכאילו שזו עובדה ברורה.

ישנו אדם שיוצא לטיול, סובל מהחום, מתענה מהדרך, מחכה ואז 
שעות בתור, צועק על הילדים, נבהל מסכנות, צמא, עייף, מתפשר על

תנאי מחיה גרועים ומתרגז מכל רגע שעובר.

כיף. הוא אבל בסופו של דבר הוא מחייך ומספר לכולם כמה היה 
בטוח שהוא ממש נהנה. כי לימדו אותו שטיול זה כיף ומצפים ממנו

ליהנות, אז הוא מוכן לבטל את הרגש האישי עבור זה.

זה באמת ברור?

אנשים יודעים שצריך להיות ערים ביום וללכת לישון בלילה. שבסלון
של הבית צריך שיהיו ספה ושולחן. ששותים דווקא מכוס ולא מקערה.
שבשעת הסעודה מניחים את האוכל על שולחן ויושבים על כיסא. וכן

עוד דברים רבים שנראים מובנים מאליהם.

אף אחד לא חשב על זה, שקל את הדברים והתחבט בין האפשרויות,
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ולבסוף החליט לנהוג בצורה כזו או אחרת. אלא שפשוט מאמצים את
הנוהג של העולם ולוקחים את הדברים כאילו שהם מוכרחים. אבל שום

דבר לא מוכרח וברור.

פעם למשל היו יושבים על מיטות ומחצלות, אוכלים בהסבה, חותמים
עם טבעת, גברים היו לובשים שמלות, רגילים לשאת כמה נשים וכו’.

כולם היו בטוחים שזה הכרח עד שהתחילו לנהוג אחרת.

שגרת החיים שלנו מורכבת בצורה מסוימת, וזה נראה לנו כאילו שזו
האפשרות היחידה לחיות. אבל זה רק בגלל שהתרגלנו לכך. מה שהיום
ברור לנו, היה נחשב פעם לדבר גרוע או בלתי אפשרי, ומה שפעם היה

ברור, היום התברר כדרך שגויה או פחות טובה.

ומובן מאליו, יתכן שיתברר לנו היום ברור  ויוצא שגם מה שנראה 
בעתיד כטעות טיפשית, קלת דעת ופרימיטיבית.

ופעם למשל היו בטוחים שהעולם שטוח. גדולי המדענים היו בטוחים
בכך. ואמנם היום זה נשמע לנו טיפשי, אבל אילו היינו בתקופה ההיא,
היינו מתווכחים בנחישות ושוללים כל אפשרות שהעולם עגול, מתוך

ביטחון מוחלט שהוא מוכרח להיות שטוח.

וכמו שבזה היינו יכולים להיות בטוחים וכעת אנו מבינים שזו טעות,
ובהמשך בהם  בטוחים  אנו  שכעת  פרטים  המון  ישנם  בוודאי  גם  כך 
יתבררו כטעות. לכן אדם צריך לשים לבו לכך ולבקר היטב כל "עובדה

ברורה" שמגיעה לידו.

אנשים מצהירים הצהרות ברורות ללא שום ספק, למרות שאין להם
שום מקור וסמך. הם פשוט מצטטים את מה ששמעו מהמכרים, כאילו

שזו אמת מוחלטת שאין לערער עליה.

מדברים בביטחון גמור על דברים ששמעו בחדשות. ואפילו שאין להם
שמץ של נגיעה או מושג בדבר, הם יכולים לחזור על הדברים ששמעו

ולדקלם אותם לאחרים כדברים מוחלטים ועובדות מוצקות.

החברים שומעים את הדברים ומעבירים מאחד לשני, וכולם בטוחים
מוסיפים קצת פלפל, לפעמים  זה שקר.  רבות  שזו אמת. אבל פעמים 

 36 



מגלים את השקר  חלק א – הקדמות מחפשים את האמת 

מגזימים בעובדות, נוטים לצד כלשהו בלי כוונה, טועים באיסוף החומר,
ויוצא שכולם בטוחים שמשהו הוא אמתי וכו’.  מחסירים פרט מסוים 

לגמרי, למרות שהוא שקר.

הדברים שאנו פשוט "יודעים"

ובכל זאת, ישנם דברים שנראים לנו שנובעים מידיעה בסיסית, שאין
ואלו בלעדיהם.  אפשר  ושאי  עליהם  מסכימים  שכולם  עוררין.  להם 

הופכים להנחות יסוד ברורות.

וכל זה יוצר את כללי החברה, ענייני נימוסין, דינים וכו’. וכך למשל
קובעים את רמת השפיות של האדם שנמצא מולנו. הכל באופן יחסי,

שמודדים את האדם ביחס לשאר הסביבה.

אלא שצריך להתבונן מי קובע מי מוגדר כשפוי ומי לא? האם הולכים
לפי הרוב? לפי הפסיכולוגים והפסיכיאטרים? לפי חוקי המדינה? אולי
כולנו בעצם לא שפויים ואף אחד לא מבין את זה כי גם כל שאר העולם

לא שפוי?

פשוט הרי לראות שישנם חילוקי דעות רבים בכל תחום שניקח. מה
שאומר שגם הדברים שנראים לנו כפשוטים ומובנים מאליהם, עלולים
להצטייר בצורה שונה אצל אחרים. וגם הם יהיו בטוחים במאה אחוז

שהם צודקים בדבר כשם שאנחנו בטוחים בעצמנו.

בתקופת השואה למשל, לפחות חצי עולם טען שצריך לרצוח את כל
היהודים. ויוצא שהדבר שנראה לנו הכי מתקבל וברור מאליו, הוא דבר

שנוי במחלוקת לחצי מהעולם.

אז מה נאמר עכשיו? שחצי עולם לא שפוי? שחצי עולם קיבל שכל
מעוות ורק אנחנו קיבלנו אותו בצורה ישרה לגמרי? שחצי עולם טועה

בתפיסה, אבל אנחנו בוודאות צודקים?

וזה לא רק בעבר, שהרי גם כעת רוב העולם שונא אותנו. וכי זה הופך
את הדבר לעובדה? וכי נלך לפי הרוב? וכי זה נכון וצודק?

מובן הדבר שאי אפשר לסמוך על דברים רק משום שכך הוא הנוהג
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בעולם. וכך מובן שגם לא נוכל לסמוך על עצמנו שאנו באמת יודעים
דברים סתם כך, מתוך תחושת בטן, בלי הסבר וחקירה.

מורכב בעולם, מכל מקום  ברור  הכי  לנו  שנראה  הדבר  שגם  יוצא 
מהרבה פרטים ומחלוקות, הרבה סברות וחומר למחשבה, הרבה ערפל
מסביב, וכל זה מביא כל אדם לנתח את הדברים בצורה שונה. ואם כן,
יותר נוטה קשה להגדיר את הדבר כמוחלט, כאמת, כדבר ברור, אלא 

לשיקול הדעת האישי.

אם אדם רוצה לחיות חיים סתמיים, שטחיים ורדודים, זו בחירה שלו.
שנראים גם הדברים  לעומק.  לחקור  מוכרח  שמחפש אמת  אבל אדם 
להיות עלולים  איתם,  נולדנו  וכאילו  עליהם  שגדלנו  כשמש,  ברורים 

רחוקים מאוד מהמציאות. שום דבר לא מובן מאליו.

המידע מתחיל מהסביבה

כך האדם בכלל לא מבחין שכמעט כל החיים שלו הם שקר אחד גדול.
הרגשות, כל  ברורות.  ידיעות  לכאילו  שהפכו  דברים  אותו  לימדו 
הכל בתוכו,  מכיל  שהאדם  מה  וכל  הידיעות  האמונות,  המחשבות, 

מושפע מהסביבה החיצונית.

מדברים יותר  לא  זה  מוחלטת,  בצורה  יודע  ויוצא שכל מה שהוא 
שרירותיים שקלט מהסביבה, חיזק את האמונה בהם ופשוט נכנע לקבל

אותם בתור ידיעה ברורה ומוחלטת.

כל מה שהוא מגדיר בתור עצמו, בתור האופי שלו, זה רק כללי סביבה
ומוסכמות שנכנע אליהם. הכל לפי המקום והזמן. וברור אם כן שזה לא

הוא, ועל אחת כמה וכמה שזה בטח לא אמת מוחלטת.

החיים שלנו מעוצבים על פי הדברים שראינו ושמענו בחוץ. כאשר
תינוק מגיע לעולם, הוא לומד להכיר את הסביבה על ידי התבוננות, ניסוי

וטעיה והסקת מסקנות.

הוא זורק חפצים למשל כדי לבחון את תגובות הסביבה, לשמוע את
הוא מגיבים.  ההורים  ואיך  קורה  לראות מה  הצליל שמשמיע החפץ, 
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מוחה כפיים או עושה עם היד שלום וכדומה, בהתאם למה שמלמדים
אותו ולתגובות שהוא מקבל.

כך לאט לאט התפיסה של הסביבה מושרשת בו. הוא מסיק מסקנות,
מקטלג את הידיעות ומכיר את העולם. ובכל פעם שהוא נתקל במשהו
את ולבחון  הדברים  את  ליישב  מנסה  הוא  אז  קודמת,  ידיעה  שסותר 

ההבדלים בין המקרים.

ככל שהוא נתקל במקרה מסוים שוב ושוב, אז הוא מתייחס אליו בתור
ידיעה ברורה ומוחלטת. ואם הוא מקבל תגובות דומות מהוריו, מהאחים,
מהגננת בגן ומכל הדורים והמכרים, אז כאילו אישרו לו בצורה ברורה

שאותה תגובה היא טבע מוכרח ממש.

זה הופך להיות עובדה מוחלטת מבחינתו שאין עליה עוררין, וכל מי
שנוהג אחרת הוא משוגע. זה נחקק אצלו בתור טבע מושרש שאי אפשר

לשנות כמעט.

אבל בארץ אחרת או בזמן אחר, יתכן שהכול היה שונה. אילו היה גדל
כל תפיסת באיזה שבט באפריקה, אז כך הייתה צורת החשיבה שלו. 

החיים שלו הייתה שונה לחלוטין.

תינוק קטן לא מגיע עם דעות קדומות. הוא יכול להתפלש בבוץ ורפש,
לשחק עם צואה או שאר דברים שדוחים את האדם, ואפילו להכניס אותם
לפה. רק לאחר שהוא רואה את תגובות ההורים ושאר הסביבה, אז הוא

מבין שזה לא דבר כל כך טוב.

ניתנת לערעור, אלא רק מוסכמות ובלתי  זו לא עובדה ברורה  אבל 
לכלוך, עם  רגילות להתעסק  גדל במקום שיש  וכללי חברה. אם היה 
ממילא זה היה דבר מתקבל ולא היו רואים בכך שום פסול. ואמנם כעת
כולם מעקמים פרצוף, אבל זה רק מתוך שהתרגלו לתגובה של עיקום

פרצוף כשהם עצמם התעסקו עם לכלוך כשהיו קטנים.

טעם וסגנון אישי?

כך הילד גדל ולומד לחקות את הסביבה. לאהוב מה שכולם אוהבים
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טעם לו  מאפשרים  קטנים  בפרטים  ורק  שונאים,  שכולם  מה  ולשנוא 
אישי.

הוא יכול למשל לבחור את צבע החולצה והסגנון שלה וכדומה, אבל
הכל בגדר מה שמקובל ללבוש. אבל אין לו בחירה אם ללבוש שקית או
מפה במקום חולצה, לשים קרן על הראש או גרביים על הידיים. כי אף

אחד לא רוצה שיצחקו עליו ויסתכלו עליו כמוזר.

הוא מוגבל בכללי הסביבה. הוא לומד איך להתייחס למצבים שונים
וכיצד להגיב לעניינים שונים. כל זה הופך להיות המדד שלו למציאות.

ההורים מחדירים בו את האמונה שלהם, החברים קובעים עובדות,
מוסדות החינוך קובעים את הערכים וכו’. כל זה חוקק בו תפיסת חיים

שקשה לו לזוז ממנה, וכך הוא גדל כמו העדר.

ייחשב למשובש ואם אדם מבוגר יתפלש בבוץ כמו ילד קטן, הוא 
בעיני הציבור. לא משום שהוא באמת נוהג בצורה לא טובה, אלא רק

משום שהוא נוהג בצורה שונה מהמקובל.

השתייכות לחוגים

לכן מובן מדוע ככל שהאנשים מרוחקים זה מזה, הן במרחק פיזי והן
במרחק מחשבתי, כך התפיסות שלהם יהיו שונות יותר.

אדם חושב בצורה מעט שונה מחבריו, אבל הרבה יותר שונה מאנשים
לא מוכרים בעיר אחרת. הבדל גדול יותר מצוי בינו לבין כאלו במדינה

אחרת, והבדל עצום בינו למי שחי לפני מאתיים שנה.

לכל אדם יש את מעגלי החברה שלו. שהוא שייך למגזר מסוים, נמצא
בחוג מסוים, הוא בן גיל מסוים, הוא חובב תחום מסוים וכו’. כל זה
ובצורה תחומים,  אותם  בעלי  אנשים  אותם  של  לחברה  אותו  מכניס 

טבעית הוא מושפע ממנה.

וכך גם התפיסה של אדם שנולד למשפחה יהודית שונה מאדם שנולד
למשפחה מדת אחרת. גם בתוך היהדות, אם האדם נולד למשפחה חרדית

או חילונית זה ישפיע מאוד על כל התפיסה שלו.
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ברגע שיש אינטראקציה בתוך קבוצת אנשים, הם משפיעים אחד על
השני. לכן מתוך שייכות לקבוצה מסוימת, אנחנו בוודאי מאוד מושפעים

ממנה.

צורת הדיבור מושפעת, המנהגים מושפעים, לאט לאט מפתחים חוש
הומור דומה, תפיסת חיים דומה, ואפילו הדברים שאנו אוהבים ושונאים
מושפעים. וכל זה מביא לכך שגם הדעות האישיות שלנו יהיו מושפעות.

ואם כן מובן שהן רחוקות מלהיקרא שלנו.

חולצה שלובש  ילד  על  צוחקים  החברים  כל  שאם  הדבר  מובן  כי 
ורודה, אז ברור שזה כבר לא יהיה הטעם והסגנון שלו. לא משום שהוא
או עמוקה  פנימית  משמעות  לזה  אין  בעצמותו,  זה  את  אוהב  לא 

אידאולוגיה עקרונית, אלא שפשוט כך הורגל מהסביבה.

ואז שנים לאחר מכן, גם במקום שאף אחד לא יצחק עליו אם ילבש
בגד ורוד, מכל מקום הוא לא ירצה. כיוון שהתרגל לא לאהוב את זה, וזה

נראה לו חלק מהטבע והאופי שלו.

כך כל האפנה מורכבת מדעות חסרות בסיס, שכל אחד מנסה לחקות
את האחר. שאם יש תספורת באפנה, אז כולם רוצים להסתפר בצורה
שכזו. הם מצהירים שזו התספורת שהם הכי אוהבים. אבל אחרי כמה

שנים אותה תספורת הופכת ללעג בעיניהם.

נובעות מתוך ובטוח שכל המחשבות שלו  לא מרגיש מושפע  אדם 
עצמו. כאילו שיש לו אופי משלו. הוא בטוח למשל שהוא אוהב את
יותר, אז היה אוהב סגנון הלבוש שלו. אבל אילו היה חי בזמן קדום 

לבוש אחר שכעת הוא לא מעז ללבוש.

וכל אדם לפעמים נזכר בעברו וחושב איך העז להתלבש בצורה כזו?
איך עשה מעשה כזה? איך אהב את הדבר המסוים ההוא?

כי זה לא היה רצון פנימי ואמתי שלו שבא בצורה טהורה, אלא רצון
מושאל שהחדירו לו מהסביבה, בהתאם לזמן ולמקום. הוא מעולם לא
שהסביבה מתוך  רוצה  שהוא  חשב  רק  אלא  הדבר,  את  רצה  באמת 

החדירה לו את הרצון הזה.
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ומובן אם כן שזה רחוק מהמציאות. זו לא אהבה אמתית, זה לא משהו
שהגיע מתוכו, שחשב על הדבר והסיק מסקנות, התחבר לרגש הפנימי
שלו והחליט שזה הדבר הנכון. הכל רק מושפעות מהסביבה. דבר חולף

ומשתנה בהתאם לחברה שאנו משתייכים אליה.

כמעט כל הדברים שאנחנו מתעסקים איתם במשך היום, הם הבלים
שלא מועילים לנו כלל. אדם חושב, מדבר ועושה המון, אבל כמעט הכל
ללא כל רווח שיראה מזה. הכל בהתאם לאפנה, לזמן, למקום ולסביבה.
בצורה מקרי,  הכל  וכאילו  קבעה,  שהסביבה  הרגלים  מתוך  הכל 

שרירותית וללא כל עומק.

שקיבלנו הדברים  של  נגזרת  אלא  כלל,  אמת  לא  זה  שכל  ויוצא 
מהסביבה. לא את זה אנו מנסים למצוא. לא דעות כוזבות וחסרות בסיס

שמשתנות בכל רגע. אלא אמת מוחלטת ויציבה.

לכן אדם שמנסה להיות אמתי עם עצמו ולחפש אמת ממשית, מוכרח
לנסות לצאת מתוך התפיסה של הסביבה עד כמה שאפשר, קודם כל 
להתבונן שאלות,  לשאול  היטב,  לחקור  עצמו,  לתוך  להיכנס  ולנסות 

בדקות ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו.

השאלת צורת חשיבה מהסביבה

טכניים אמנםו זה מתחיל מדברים  כמו  לא מזיקים,  לבוששנראים   
חודר לתוך הנפש ממש ונתפסעם הזמן זה , אבל או הנהגה סתמיתחיצוני 

ורגשות, כעקרונות מובילים לחיים.  זהכדרך חיים, כאופי, כמחשבות 
מביא לתפיסת עולם של ממש.

הפנימיות המחשבות  אפילו  אז  הסביבה,  לכללי  מתרגל  כשאדם 
והרגשות שלו מושפעים ממנה. הוא כל כך נגרר עד שהוא לא מבדיל בין
עד בסביבתו,  התרבות  לפי  מתנהג  הוא  הסביבה.  לשל  שלו  הרצונות 

שהוא אפילו חושב בצורה דומה גם כשהוא עם עצמו.

וכך אדם מקבל מנהגים, עקרונות, תפיסה, צורת חשיבה ודרך חיים,
שנראים לו ברורים וכאילו שאי אפשר בלעדיהם.
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מקום ימצא  כך  בלימודים,  שיצטיין  שככל  בטוח  הוא  למשל  ואז 
פרנסה טוב יותר. כי מובן לו שהמצטיינים מתפרנסים בכבוד בקלות.

הוא לא מבין שישנם מנהלים גדולים שמרוויחים מליונים ומעולם לא
סיימו את הלימודים, ויש גם מצטיינים שלבסוף נותרו ללא כל פרנסה, או

שהפכו להיות הפועלים של אותם מנהלים חסרי השכלה.

הוא בטוח שעיסוק האדם לפרנסתו זה מה שמגדיר אותו. ואז ברור לו
שרופא הוא אדם מוצלח, אבל איש מצוות הניקיון הוא כישלון.

מסובך דכאוני,  מסכן,  רופא  גם  שיתכן  דעתו  על  מעלה  לא  הוא 
ויתכן מנקה שחי בחובות, בלי חברים, לא מסתדר ומאוכזב מהחיים, 
חיים מתוקים של אושר, משפחה וחברים ולא חסר לו כלום. וכי המקצוע

של האדם זה מה שקובע את הצלחתו?

ואז ממילא הכל מתעוות. דברים משמעותיים נדחקים לפינה והמבחן
הטיפשי בכיתה ד’ נראה כדבר שיקבע את ההצלחה בחיים. כולם רוצים

להיות בעלי מקצוע נחשק ומפורסמים, והכל שקר.

כל את  משנה  זה  האדם.  של  החיים  מסלול  כל  את  משנה  זה  כל 
כללי של  המשקפיים  לפי  שלו  החיים  כל  את  מעצב  הוא  התפיסה. 

הסביבה. כך הוא תופס את העולם. וכך כולם תועים אחרי העדר.

להתנתק מוכרח  אמת  שמחפש  אדם  מזה.  רחוקה  האמת  אבל 
שהוא מה  ובכל  בטבע  לו  שיש  מהביטחון  מההרגלים,  מהמוסכמות, 

מכיר. צריך לחקור, לבדוק כל דבר, לא לסמוך על המובן מאליו.

למצוא ראיות ולא ידיעות

מכאן נבין שקשה להסתמך על הדברים שאנו יודעים רק מתוך שאנו
יודעים אותם ושהם נראים לנו מובנים מאליהם. צריך הוכחות לדברים.

צריך להתבונן ולמצוא ראיות שמלמדות על כך.

כדי להוכיח דבר צריך לחקור ולבוא עם טענות אמתיות. זה לא מספיק
לומר שיש לנו הרגשה כזו או שכך לימדו אותנו. לא מספיק לדעת את
הדבר, כי יש כאלו שיודעים את הדבר ההפוך. צריך באמת להבין את
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המשמעות העמוקה ולרדת לשורש העניין.

כל אחד יכול לומר שזה ברור. לאחד ברור שכך ולשני ברור ההפך
מכך. לומר שזה ברור זו לא ראייה. כל אחד אוחז במה שלימדו אותו
והתרגל אליו. לכל אחד יש ערכים שונים שחונך עליהם. זה לא שווה

כלום אם אין נימוק והסבר משכנע וברור לדבר.

שואלים קטנים  כשילדים  המבוגרים  את  מעצבן  כך  שכל  מה  וזה 
שאלות שנראות טיפשיות. הילד שואל למה עושים ככה, ולמה צריך את
והמבוגרים סוף.  בלי  ולמה  ולמה  כך,  נראה  הזה  הדבר  ולמה  זה, 

מתעצבנים ממש. מה זאת אומרת למה? ככה!

יש חומר  סוג  לכל  למה  זורחת?  השמש  למה  לרצוח?  אסור  למה 
נולדים למה  לנשב?  לרוח  גורם  מה  גשם?  יורד  איך  שונות?  תכונות 

ילדים? מדוע כולם בסוף מתים?

כי שואלים.  תינוקות  וברורות שרק  טיפשיות  לנו שאלות  נראה  זה 
עבורנו הכל מובן מאליו. התרגלנו שכך דרכו של עולם. אבל באמת זה
כלל לא טיפשי. אלו שאלות בסיסיות וחשובות ביותר, ורק שמעולם לא

חשבנו עליהן לעומק ולכן אין לנו תשובה אמתית.

אבל הילד הקטן לא מסתפק בתשובה סתמית ומתחמקת. הוא עדיין
לא ננעל על ההרגלים שעבורנו הפכו למובנים מאליהם. הוא רוצה להבין
באמת. אבל אין לנו שום ראיות ונימוקים שאנו יכולים לתת כי מעולם לא

ישבנו לחשוב על הדברים.

אין לנו תשובה שמבוססת על ראיות ברורות ומושכלות. רק תשובה
מגומגמת כדחייה בקש שגם אותנו לא מצליחה לספק. זה תמיד נראה לנו

פשוט וברור, אבל אין לנו שמץ של מושג.

וזה מה שכל כך מעצבן. כי מצד אחד זה כאילו הכי ברור ומובן. אבל
הדברים שגם  מבינים  פתאום  משכנע.  הסבר  שום  לנו  אין  שני  מצד 

הבסיסיים ביותר שהיינו בטוחים בהם לא מובנים לנו.

לכן צריך תמיד להתחיל מהמקור, מהבסיס, לראות שהיסודות שלנו
יציבים כך שנוכל לבנות עליהם דברים נוספים. כי אם היסודות עצמם
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מורכבים מהשערות חסרות בסיס או דקלום של מה ששמענו מאחרים, אז
מובן שכל הבנין שנבנה עליהם יהיה רעוע.

להיות חשדנים צריך להתנתק מהתפיסה שלנו. לצאת מהמוסכמות. 
ולבדוק כל דבר לעומק. שום דבר לא בטוח. האמת היא מאוד מסוימת

ומדויקת וכל תזוזה קטנה הופכת את הכל לשקר.

חקירת עומק

גם הדברים המוכחים והמוסברים, שכולם יודעים בבירור מוחלט, מכל
מקום לרוב לא מוכחים לנו באופן אישי. גם אם מצד המדע זו עובדה

ברורה ומוכחת, מכל מקום עבורנו זו רק שמועה.

הרי מעולם לא היינו שותפים למחקר בעצמנו. רוב האנשים לא מבינים
בזה כלל, ואין להם את הידע והמכשור כדי לבחון את הדברים.

האדם לא חקר בעצמו. לא ערך ניסויים. לא ניסה ללמוד על הנושא.
לא בדק את כל מה שסיפרו לו. לא בחן ידיעות שהגיעו אליו. אלא שכך

לימדו אותו והוא קיבל את הדברים בפשטות.

יוצא שהוא מעולם לא בדק וחקר, וכך גם רוב האנשים בעולם, ובכל
זאת כולם יודעים בביטחון גמור שזו האמת. כל אחד סומך על השני.

לצורך משל, יכול להיות שאיזה מדען מטורף המציא תאוריה כוזבת,
הלכו ואלו  נוספים,  וכך הטעה מדענים  עניין,  באיזה  או שסתם טעה 

והטעו את כל העולם.

ואמנם זה נשמע כדבר מופרך ורחוק, אבל המציאות כבר הראתה את
זה פעמים רבות בעבר. וכמו לגבי תאוריות שונות בפיזיקה שהתבררו
הבריאות משרד  של  תובנות  לגבי  או  פעם,  לא  אותן  ושינו  ככוזבות 
נהלים משנים  חדשות,  מסקנות  מסיקים  לפעם  שמפעם  וכדומה. 

ומערערים את מה שהיה לפני כן ברור, מוכרח ומובן מאליו.

וכך האדם בטוח שתפיסת המציאות שלו היא הנכונה. אבל רק ניזון
משמועות כל הזמן. הוא משנן אמרות של אחרים שאין לו כל תפיסה
בהן. הוא מצטט מה ששמע משדרני החדשות כאילו שזו עובדה ברורה
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ומוחלטת.

התופעות כל  את  להסביר  יכול  וכאילו  חכמה  משפטי  אומר  הוא 
המדעיות, אבל הוא בכלל לא מבין מה הוא מוציא מפיו. הכל מתוך

שמועות שכל אחד שומע מהשני ואף אחד לא יודע היכן מקורן.

ועם התקדמות כלי התקשורת הידע הפך להיות זמין לכל אדם פשוט.
אבל יחד אתו גם כל הכזבים, שהיום כל אחד יכול לפרסם מה שהוא

רוצה בקלות, וכולם מקבלים את הדברים כאמת מוחלטת.

מוחלטת, כאמת  דברים  אומרים  ממש.  כפתי  מתנהגים  אנשים 
וכששואלים אותם מנין להם, הם טוענים שכך כתוב בספר, כך קראו

במאמר, כך ראו בעיתון, כך שמעו מאיש פלוני וכו’.

ומי אמר שאדם שמוציא ספר הופך להיות יודע הכל? מי שאמר שכל
מי שכותב מאמר הוא גאון גדול? ישנם כל כך הרבה מאמרים סותרים,
כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה שקרים, כל כך הרבה דעות, וכי נאמין

לכל דבר שנשמע או שנקרא?

ועל אחת כמה וכמה אם מדובר על דברים רדודים כמו עיתון או כלי
תקשורת שונים וכדומה. שאדרבה, שם מנסים בכוונה לנפח את הדברים

ולהוסיף תיבול כדי לעניין את האנשים.

צריך לברר היטב את המקורות. מי כתב את הדברים, האם הוא נאמן,
מה הטעם לדברים, מהיכן הסיקו את המסקנות, איך ביררו אותם, האם
יש הוכחות וכו’. ואמנם תמיד אפשר להתעניין ולקבל מידע ממקורות
שיש יתכן  כי  הזה,  הידע  על  נעולים  להיות  צריך  שלא  אלא  שונים, 

מקורות טובים וחזקים יותר שטוענים אחרת.

לסנן, לברר היטב,  רוצים לסווג כאמת, צריך  וכך בכל מידע שאנו 
להפעיל בקרת איכות, לעשות חקירות ולהיות מאוד מאוד חשדנים.

מבחן הדלת

ורואה הכנסת  לבית  מגיע  כלשהו  שאדם  לכם  תארו  משל,  לצורך 
עשרות אנשים מחכים מחוץ לדלת. כשהוא שואל לפשר העניין, כולם
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אומרים לו שהדלת נעולה ועוד מעט יגיע הגבאי עם המפתח ויפתח את
הדלת.

כעת צריך לבחון מה יעשה אותו אדם, האם יחכה ביחד עם כולם, או
שינסה קודם לכן לפתוח את הדלת בעצמו?

לכאורה, נראה שאין טעם לנסות לפתוח את הדלת. שהרי אם עשרות
וכי נחשוד אותם אנשים נמצאים שם ומחכים, אז בוודאי שכבר ניסו. 

לשקרנים? שסתם מחכים בחוץ והמציאו שאין מפתח?

להיראות רוצים  לא  הם  חושבים.  האנשים  רוב  באמת  כזו  ובצורה 
כשוטים, וגם מרגישים חוסר נעימות לא להאמין לכולם, ולכן הם כלל

לא מנסים לפתוח את הדלת.

אבל ישנם אנשים שלא סומכים על מה שהם רואים, אלא רוצים לבדוק
לעומק העניין.

ואז יבוא אדם כזה וינסה לפתוח את הדלת. ואמנם יהיו פעמים רבות
שלא יצליח לפתוח. אבל לפעמים גם יתכן שלתדהמת כולם פתאום יגלו

שהדלת נפתחת וכלל לא הייתה נעולה.

אז כולם יסתכלו אחד על השני במבוכה וחוסר הבנה. אבל באמת זה
מקרה שיתכן בפשטות. ולמשל אם אדם הגיע לבית הכנסת קצת לפני
הזמן, והוא יודע שתמיד נעול שם בשעה הזו, אז מראש הוא כבר חשב

שאין סיכוי שהדלת תהיה פתוחה.

כשהגיע הוא ראה שאין אף אחד, מה שעוד יותר חיזק את האמונה
שהדלת נעולה. ואז לבסוף הגיע אל הדלת כדי לנסות לפתוח, אבל לא
הפעיל מספיק כוח על הידית. וכך הדלת לא נפתחה והוא מצדו היה כבר

בטוח לחלוטין שהיא נעולה.

אז בא אדם נוסף, שגם הוא תיאר לעצמו שתמיד נעול שם, ופגש את
אותו אדם שמחכה בחוץ, מה שהגביר עוד יותר את החשד. וכששאל
אותו אם הדלת פתוחה, הוא השיב שהיא נעולה. אז הוא כבר אפילו לא

ניסה לפתוח אותה.
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וכך לאט לאט באו עוד ועוד אנשים, וכל אחד שהגיע, מיד בישרו לו
שהדלת נעולה, ומובן שזה מעט גסות רוח לנסות בכל זאת לפתוח את
הדלת כשכולם מספרים שנעול, שהם עלולים להיפגע, וגם זה מתמיה

לנסות ולהיות ללעג בעיני אחרים.

לוודאי ממש, וכאשר כבר התמלאו עשרות אנשים, אז הדבר הופך 
שכל אחד חושב לעצמו שבוודאי כל אותם המונים שיושבים ומחכים
ניסו ולא הצליחו, ובטח שהם לא יחכו פה סתם כך לחינם. אז גם הוא

יושב ומחכה איתם.

וכך כל אדם חדש שמגיע, סומך על העדר ומצטרף אליו. וכך גם הוא
עצמו מחזק את העדר, שהאדם הבא שיגיע יראה גם אותו יושב ביחד עם
כולם. ואז גם הוא עצמו יאמר לאחרים בהחלטיות שהדלת נעולה. ואמנם

כלל לא ניסה לפתוח אותה, אלא שזה כאילו ברור לו.

וכך החיים שלנו ממש. אנשים חושבים על דרך מסוימת ובטוחים שאי
אפשר אחרת. הם רואים את כולם נוהגים כך, וזה מחזק אצלם עוד יותר
מעורערים, יסודות  השערות,  על  מסתמך  הכל  הדבר.  אמיתות  את 
כך שאם  כך  על  סומכים  אבל  וכו’.  בסיס  חסרות  מסקנות  שמועות, 

הרגילות וכך עושים כולם, אז זה בוודאי אמת.

נרחב, ידע  שמכילה  הזו,  הגדולה  הסביבה  שכל  לזכור  צריך  אבל 
תפיסת חיים, מוסכמות וכללים, כל ההמונים האלו שנראים לנו בוודאי

צודקים, כל זה מורכב מפרטים קטנים.

עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, בסופו של דבר יוצרים קהילה וסביבה
עם כללים, וכמו שכל אדם פרטי עלול לטעות, כך גם קבוצה של אנשים

פרטיים כאלו, ובמיוחד שהם מושפעים זה מזה.

לכן אדם צריך להיות אמתי עם עצמו. להתבונן יותר לעומק. להתרגל
הדברים גם  מאליו.  כמובן  הכל  את  לקבל  ולא  הדברים  את  לחקור 

הברורים והמובנים ביותר צריכים הסבר וחקירה.
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תפיסת המציאות

מעבר לתפיסה שמחדירה הסביבה, ישנו עיוות נוסף שנגרם מראיית
המציאות דרך הכלים האישיים של האדם עצמו.

החושים אמנם מביאים את כלל המידע שהם קולטים אל המוח, אבל
פרטים ישנם  מכיר.  שהוא  התפיסה  פי  על  המידע  את  מפרש  המוח 
כאלו ישנם  בהגזמה,  שמובאים  דברים  ישנם  מהם,  מתעלם  שהמוח 

שמקבלים שינוי צורה, ישנם רגשות שמצטרפים וכו’.

ויוצא שכל המציאות מתעוותת. הכל הולך על פי תפיסת העולם של
אותו אדם. הדבר דומה לראייה דרך מסך מלוכלך, שלפעמים מסתיר חלק
מהפרטים, לפעמים משנה את הגוון, לפעמים מוסיף פרטים שאינם וכו’.

וכך התמונה שמתקבלת אינה אמתית.

אדם לומד דברים רבים במהלך חייו ובכל רגע מקבל ידיעות חדשות.
כל מידע חדש עובר דרך מסננים רבים שמבוססים על ידע קודם. וכך

המידע משתנה עד שמקבל צורה שונה לגמרי מהמקור.

הוא חושב שהוא מקבל מידע פשוט, נקי וללא נגיעה, אבל אותו מידע
היה בדיוק  מידע  אותו  אחר  אדם  אצל  אישיים.  פירושים  הרבה  עבר 

מתפרש בצורה שונה לחלוטין.

וטוען בהחלטיות שהוא ניקח אדם שמסתכל על קיר  ולצורך משל, 
רואה שם רטיבות. אבל באמת אותו אדם בוודאי לא רואה "רטיבות"
ממש. המושג "רטיבות" זה לא איזה חפץ שניתן לראות. אלא שהמון ידע

קודם והסקת מסקנות עזרו לו "לראות" זאת.

הוא הרי לא ראה מים נוזלים ממש. אלא כנראה שראה כתם קצת כהה
בקיר עם סימני קילוף או סימנים אחרים כלשהם. ומתוך שהוא מכיר את
הסימנים האלו ויודע לשייך אותם לעניין של רטיבות, אז ברור לו שזה

מה שהוא רואה.

כזה שנקרא "רטיבות" ושזה ויוצא שצריך קודם לדעת שקיים דבר 
יכול להיות מצוי בקירות. צריך גם לדעת כיצד לזהות את התופעה. צריך
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גם לקשר בין הופעת סימנים שונים לבין קביעת העובדה הזו. וכן דרוש
עוד ידע רב נוסף בהמון עניינים קודמים.

ולצורך השוואה, ילדים קטנים היו יכולים לחלוף ליד אותו קיר עשרות
פעמים בלי להרגיש שום דבר. וגם אם היו רואים כתם, מכל מקום לא היו
משייכים את זה כלל לעניין של רטיבות. וגם אם היו מרגישים שהקיר

רטוב ממש, לא היו מבינים את משמעות העניין.

זהירות מטעויות

כעת צריך לחשוב על הבלבול הגדול שיכול להיווצר. שכל אדם מגיע
מרקע שונה ועם ידיעות קודמות שונות, וכל אחד יכול לפרש את הדברים

בצורה שונה לחלוטין.

ואם אדם הסיק מסקנות לא נכונות, לא הבין היטב את הסימנים, או
אולי ראה תופעה אחרת שבמקרה מורכבת מסימנים דומים, אז הוא יהיה

בטוח במציאות מסוימת בזמן שזו טעות.

כי הוא לא נצמד למה שהוא באמת רואה, אלא באופן אוטומטי מכניס
בזה ידיעות ופירושים. הוא לא מתייחס לדברים כעובדה טכנית, אלא

מסיק מסקנות, חש רגשות ומביע עמדה אישית.

ואמנם אם הוא טעה בעניין של רטיבות בקיר, אז זה לא נורא. אבל עם
שישנן יתכן  מאוד  היום,  במשך  מקבל  שהוא  המידע  פרטי  מליארדי 

טעויות רבות שלא שם לב אליהן, ויש גם כאלו הרות גורל.

כל הידע שלנו מבוסס על כל מקרי החיים, החוויות, המידע שקלטנו,
הדברים שלמדנו, וממילא זה הכל מתוך חוויה אישית שלנו. לכן מובן

שכל אדם יקלוט את אותו מידע בצורה שונה.

גם צריך לזכור שהמסקנות והפירושים של היום נבנים ונעשים עובדות
מוצקות שעליהן האדם מתבסס לאחר מכן. יוצא שידיעה מתבססת על
ידיעה אחרת, וזו על אחרת, וכך אינספור ידיעות שיתכן שכולן מתבססות

על איזו טעות טיפשית שלא שם לב אליה.

אבל אמתיות.  והמסקנות  נכונים  אכן  הדברים  רבות  פעמים  ואמנם 
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במקרים רבים אחרים הדבר לא כך כלל. שאנשים נצמדו לכללי חברה,
קיבלו מושגים מוטעים, הסיקו מסקנות שגויות, ואז כל פיסת מידע שהם

מקבלים עוברת דרך הצינורות המקולקלים האלו.

אנשים הדביקו תוויות ודעות קדומות כמעט על כל עניין. הם בטוחים
איזה מוצר טוב יותר, איזה מנהג הוא הנכון, איזה צד הוא צודק, איך

פועלות תופעות הטבע וכיצד מורכב כל העולם כולו.

ואז כאשר הם נתקלים בדברים שונים, הם רואים אותם בתור ברורים
מאליהם. מיד קובעים בדעתם עובדות, והם אפילו לא מודעים לכך שזו
בטוחים הם  שלהם.  אישיים  ופירושים  בעצמם  שעשו  מסקנות  הסקת 

שאלו עובדות ברורות שאין עליהן עוררין.

התניות רגשיות

אותה תפיסה מביאה גם לתגובות רגשיות מצד האדם המקבל. שהוא
קולט מידע עובדתי טכני ויבש מהסביבה ומייחס לו רגשות.

שהוא יכול למשל להסתכל על תמונה כלשהי, ופתאום לפרוץ בבכי.
יודעים כל הסובבים יסתכלו עליו בתמיהה וחוסר הבנה, אבל הם לא 

שאותה תמונה מזכירה לו זיכרונות שמציפים אותו ברגש.

ולפעמים גם הוא עצמו לא יודע מכך ולא מצליח לקשר. הוא פתאום
מוצף ברגש לא מוסבר וחושב לעצמו שזה משהו טבעי.

כלשהו, עניין  בין  מקשר  שהמוח  רגשית.  התניה  שמכנים  מה  וזה 
רגש כלשהו, שהוא תגובה לבין  רגש,  וחסר  נטרלי  עצמו הוא  שמצד 

לאותו עניין בהתאם לתפיסת העולם האישית ועל פי חוויות העבר.

יש אנשים שעבורם שיר מסוים הוא עצוב, כי הוא מזכיר להם אירוע
עצוב שהתרחש כאשר שמעו את אותו השיר. ויש אחרים שישמעו את
אותו שיר בדיוק וישמחו, כי הם זוכרים אירוע משמח שהתרחש בזמן

ששמעו אותו.

לא מסוגלים ולאחר מכן הם  דרכים קשה,  יש אנשים שחוו תאונת 
לנהוג ברכב. כי מבחינתם הנהיגה היא דבר שלילי ומסוכן. ולכאורה לפני
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כן הם היו נהגים עם ביטחון במשך זמן רב והכל נראה אחרת, ומצד
הרכב עצמו או עניין הנהיגה שום דבר לא השתנה, אלא שלאחר האירוע,

הם מפרשים את אותה מציאות בצורה שונה.

עובר לדעת שכל אדם  צריך  קיצוני. אבל  ואמנם מדובר על מקרה 
אירועים שונים בחייו, הן טובים והן להפך, וכל דבר משפיע מעט. אדם
להן חשיבות לא מייחס  ולפעמים  חייו,  עובר טראומות רבות במהלך 

בכלל. כי אלו דברים קטנים שלפעמים מתפספסים.

להיות הופך  הדבר  אז  בהכללה,  המקרים  כל  את  כשלוקחים  אבל 
תפיסת חיים. ואז כל הנהגת החיים של האדם תלויה בזה. וכך האדם
החוויות פי  על  מרגש,  שנובעת  דמיונית  חיים  תפיסת  לעצמו  מגבש 

שעבר, על פי שמועות חסרות בסיס או על פי מה שהתרגל.

ואז האדם מפתח טעם אישי, יש דברים שהוא אוהב, דברים שהוא
סולד מהם, דברים שמפחידים אותו, דברים שמרגשים אותו וכו’.

וצריך לדעת שגם הדברים הברורים ביותר, הם רק פירוש שלנו. וכמו
למשל שאדם חס ושלום נפטר מהעולם, ואז התגובה הטבעית של קרוביו

היא עצבות גדולה והרגשת חסרון.

אלא שמהצד הטכני, אפילו עניין גדול ומהותי כמו מוות הוא חסר
רגש בעיקרו. וכמו להבדיל שדורכים על נמלה או שהורגים זבוב. וכמו
שילד קטן יכול לשמוע על איזה דוד שנפטר ולא להתרגש כל כך. או כמו

ששומעים על איזה גוי שמת בקצה העולם.

אלא שמתוך ידיעות קודמות, שאנו מבינים את ערך האדם, מבינים
שעל פי טבע גשמי הוא לא יחזור יותר, שיש לנו זיכרונות וגעגועים וכו’,

אז אנו מתחברים לרגש של עצבות.

פירושים אצלנו  יבש מקבלים  פרט  וכל  טכני  עניין  יוצא שכל  וכך 
ורגשות. ואמנם זה בסדר, מתקבל וטבעי לחלוטין, אלא שרק צריך לזכור
שזו לא אמת מוחלטת. צריך לקחת בחשבון את כל זה כאשר אנו מנסים

לחפש אמת.
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מיקוד חלקי

כשם שכל אדם תופס את המציאות מנקודת המבט האישית שלו, כך
וגם נקודת מבט,  לאותה  מהמציאות בהתאם  גם משמיט חלקים  הוא 

להפך, שהוא מבליט ומגדיל חלקים מסוימים מהמציאות.

וכמו למשל שכמה אנשים נמצאים באיזה גן ציבורי. אז האחד שם לב
לכל האנשים סביבו וזוכר את הפרצופים של כולם. אדם אחר חובב טבע,
בכלל לא שם לב לאנשים, אבל מזהה את כל הצמחים שנמצאים שם.
אדם אחר הוא מתווך, אז הוא מסתכל באופן טבעי על כל הבתים סביב
הגן. אדם אחר בדיוק רוצה לקנות אופניים, אז הוא שם לב לכל סוגי

האופניים וכו’.

יוצא שכל אדם רואה את הדברים שיש לו בהם עניין כלשהו, ואת שאר
גן ציבורי לא הפרטים הוא פשוט מעלים. רוב האנשים שעוברים ליד 
זוכרים לאחר מכן כלל אילו צמחים היו שם או מה היה צבע הספסל. הם

ראו את זה, אבל העלימו את זה בתפיסה שלהם.

לכל אדם יש את העיסוקים שלו, את הדברים שמטרידים אותו וכו’,
ואלו גורמים לו לתפוס את המציאות דרכם. כי אם למשל אדם מחפש
שידוך לבת שלו, אז הוא בוחן היטב כל אדם שנראה לו מתאים. אבל
בזמן אחר אותם אנשים יכולים לעבור לידו מבלי שבכלל ישים לב שהם

שם.

וצריך לדעת שלפעמים יש דברים קטנים שיכולים לתת לנו המון ידע.
וכאשר אנו מזניחים את אותם הדברים ומתעלמים מהם, אז בוודאי שלא

נצליח להגיע לאמת בצורה שכזו.

לכן צריך להשתדל לשים לב לפרטים חשובים, ובעיקר צריך לדעת מה
אנחנו בכלל מחפשים, כך שנוכל לתת את מרב תשומת הלב לפרטים

החשובים יותר ולהתמקד בעיקר ולא בטפל.

התעלמות מפרטים חשובים

והדבר ברור וידוע שרוב האנשים לא שמים לבם כלל למחשבה על
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תכלית החיים וכדומה. שזה הדבר החשוב ביותר בחייו של אדם, שהרי זו
הסיבה שבשבילה הוא חי. זה המקום שאליו הוא צריך להגיע. ולמרות

הכל רוב האנשים פשוט מתעלמים.

שלהם, לשורשים  מודעים  רבים  שאנשים  הדת,  בעניין  ובמיוחד 
מצהירים שזו אמת, שומרים פה ושם על מסורת, אבל יחד עם כל זה הם

חיים את חייהם בצורה רחוקה מאוד מתורה ומצוות.

ולכאורה היה צריך לשאול כיצד הם יכולים לחיות עם עצמם בסתירה
שכזו? אם האדם סובר שהתורה היא אמת, אז שילך אחריה. ואם לא, אז

בשביל מה הוא מקיים מצוות מסוימות?

פשוט הם  כי  בקלות,  כך  לחיות  מצליחים  אנשים  שאותם  אלא 
מתעלמים. הם לא יושבים עם עצמם לחשוב מה האמת וללכת אחריה,

אלא עושים מה שנוח ומתעלמים מהשאר.

לא שהם עושים זאת בכוונה תחילה, אלא שהמיקוד סוחף אותם למה
שמעניין אותם באותו הרגע ולא לדברים "כבדים" ומהותיים שמדברים

על תכלית וכדומה.

עם בצרות  מתמקדים  כך  אחר  סרט,  באיזה  בצפייה  מתמקדים  הם 
השכן, לאחר מכן מתמקדים בארוחת הערב שהם רוצים לאכול, אחר כך

מתמקדים במחשבה על הסידורים שיש להם למחר וכו’.

למשל עסוקים  כשהם  כי  פרטים.  להם  שחסרים  מרגישים  לא  הם 
במשחק, הם שקועים בו ושוכחים מכל השאר. הם לא חושבים באותו

רגע מהי מהות החיים או כמה זה חמור שהם עושים עבירות.

לכן הם יכולים לחייך ולקחת הכל בקלות. לא בגלל שזה באמת קל
בעיניהם, שאילו היו מבינים את השלכות מעשיהם, היו לוקחים את זה

ברצינות. אלא שהם מתעלמים ואז הכל נראה קל.

כך האדם תופס את המציאות בצורה חלקית. הוא לא חושב על כל
למרות חוסר לישון טוב בלילה  והוא מצליח  החלקים שעדיין חסרים 
הידיעה. הוא מסתכל על הידיעה החלקית שיש לו ובטוח שזה מספיק

כדי להבין את כל העולם. הוא חושב שהוא כבר יודע הכל.
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אדם צריך להבין שיש לו תפיסה חלקית ושחסר לו הרבה מידע. הוא
מוכרח לנסות לקבל את הדברים בצורה מבוקרת ורחבה יותר, ולא לפי

התפיסה האישית שלו.

התחדשות

טבע האדם מושך אותו לחידושים. אנשים מוכרחים לדעת בכל רגע
של השבוע מהחדשות  אכפת  לא  אחד  לאף  התחדש.  ומה  קורה  מה 

שעבר, רק מהעדכונים האחרונים.

לכל אדם גם יש כרגע משהו שהוא מאוד רוצה להשיג והוא בטוח
. הוא לא חושב על כל מה שכבר יש לו ולאשזה מה שיסדר לו את החיים

אכפת לו מהרבה דברים אחרים שאין לו. הוא בטוח שזה הדבר שהוא
הכי צריך וזה מה שיהפוך אותו למושלם ומאושר באמת.

וכל זה נובע מהיצר להתחדשות. לא אכפת מכל מה שהיה בעבר. גם
לא תמיד אכפת מההשלכות לעתיד. העיקר שעכשיו יהיה נחמד, מעניין

וכיף.

תמיד ישנה התלהבות בהתחלה, אבל מתרגלים. עבודה, ילדים, נכדים,
מתלהבים משיגים,  שאנשים  דברים  אלפי  ועוד  השכלה  חדש,  רכב 

ומתרגשים, ולאחר זמן קצר שוכחים מזה ולא מעריכים.

קשה מאוד למצוא זוג שנשוי כבר עשר שנים ומתרגשים זה מזו לפני
שנפגשים. שמתעוררים בבוקר עם חיוך על הפנים מתוך שמחה שזכו
להינשא. אולי בבוקר היום הראשון לנישואין זה קרה, אבל בוודאי לא

אחרי עשר שנים.

רק מאליו.  למובן  הופך  הכל  נחלש.  הרגש  שמתרגלים  לאחר  כי 
החידושים נראים מושכים, נוצצים ומלאי זוהר. המון אנשים שחיים לבד
היו נותנים הכל כדי להינשא ולחיות בזוגיות. הם מצהירים שזה יפתור
להם את כל הבעיות ויהיו המאושרים באדם. אבל לא מצאנו שאנשים

שכן נשואים צוהלים מאושר מכך.

אדם לא מעריך את כל מה שיש לו, כי הוא תמיד מתמקד בחידוש של
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הזמן הנוכחי. שכעת הוא רוצה כך וכך. הוא רוצה להתחדש.

וזה לא רק בעניין הדברים שהוא רוצה להשיג, אלא גם בידיעות שהוא
רוצה לקבל, בדברים שהוא יכול להכיל, ברגשות, במחשבות, בכל מה

שסובב אותו.

הוא תמיד עסוק בהתחדשות. רגשות העבר כהים עם הזמן, ידיעות
העבר לא מעניינות, המחשבות סובבות את מה שמעסיק אותו כעת. הוא

כמעט לא מתעסק עם כל מה שכבר יש, אלא רק עם החידושים.

ומובן הדבר שבצורה כזו קשה מאוד למצוא אמת. כיוון שאמת זה
בדיוק ההפך מהתחדשות. האמת לא מתחדשת ולא משתנה כלל. היא לא
תלויה ברגש זמני ותאווה חולפת. האמת היא חזקה ונשארת תמיד כפי

שהיא.

במכשירי מתעדכנים  בהתחדשות.  זמנם  רוב  עוסקים  האנשים  רוב 
אוכל זמניות,  תאוות  רודפים אחרי  מזדמן,  בידור  מחפשים  תקשורת, 
טעים, טיולים, משחקים או שאר דברים חולפים. וקשה מאוד למצוא

שמשקיעים בענייני הנצח שאינם משתנים.

איזו וכמו  גדולה,  בהגזמה  ומובא  מועצם  הרגע  אותו  של  החידוש 
תאווה שפתאום אדם עוזב את כל מה שיש לו כדי להשיג אותה. ואז
וקיום אנשים עסוקים רק בחידוש בזמן שדברים מהותיים, בעלי ערך 

ממשי, נראים כחסרי טעם ומשמעות.

התעלמות מהאמת שמתחת לאף

כל זה מסביר את הדחף שיש לצעירים לצאת לחיפושים בעולם. כי
הם משעממת.  ואפילו  מאליה  מובנת  להם  נראית  שלהם  המסורת 
עושים וכך  מסעירים.  חידושים  מוכרת.  ולא  חדשה  מסורת  מחפשים 

חיפושים בין תרבויות ומתלהבים מכל חידוש. אבל זה שקר.

שאם שחושבים  הרבה  יש  ולמשל  וחידוש,  שינוי  מחפשים  אנשים 
הקדוש ברוך הוא היה עושה להם נס, אז מיד היו חוזרים בתשובה. אבל

באמת שזה לא יותר משקר כוזב.
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בדעתם קבעו  רגע  שבאותו  עצומים,  נסים  חוו  אנשים  הרבה  כי 
שעליהם לקבל על עצמם שינוי קיצוני בחיים. אבל מהר מאוד מצאו

תירוצים והתחמקו.

כי בתחילה יש התלהבות, אבל לאחר מכן זה נהיה רגיל ואז כבר לא
מוצאים טעם להשקיע. תמיד מתעסקים עם החידוש הבא.

את בוחן  לא  החיים,  על  אובייקטיבית  בצורה  מסתכל  לא  האדם 
רק על הרגע הזה. על המטרה הקרובה הדברים לעומק, אלא מסתכל 

שאותה הוא רוצה להשיג. וכאילו מעלים מעיניו את כל השאר.

תאוות

הנאות אחרי  שרודפים  תאוות.  בשם  נקראת  הזו  החידושים  רדיפת 
מזדמנות ומחודשות, שנראות כדבר הכי טוב בעולם.

נוצר מדמיון מעוות בתפיסה שלנו, שמעלה בנו משיכה לא זה  כל 
הגיונית שמלווה בהצפה רגשית ויצרים עזים. אנו חושבים שזה אמתי

ממש, שזהו האושר האמתי, אבל הכל בלבולים ודמיונות.

מהאדם שמונעים  ביותר  הקשים  הדברים  אחד  שזהו  לדעת  וצריך 
לראות את האמת. שאותן תאוות נתפסות בדמיון כדבר עצום. אדם יכול
לחיות חיים נפלאים ויהיה לו הכל, ואז פתאום הוא יימשך אחרי איזו

תאווה טיפשית, ויסכן את כל מה שיש לו.

יותר מהכול. שכל כי באותו הרגע הוא מרגיש שהתאווה הזו שווה 
הערכים והשכל הם סתם מטרד, וכאילו שאותה שטות שווה יותר מכל

החיים. זה בוודאי לא נובע מתוך שכל ישר והיגיון.

וכל אדם יכול להסתכל על תאוות שהיו לו בעבר וחלפו, ולהבין כמה
טיפשי זה היה.

הדמיון שאין,  למה  הרצון  להתחדשות,  היצר  הרגע  שבאותו  אלא 
החסרונות מכל  ההתעלמות  וטפל,  שולי  בדבר  ההתמקדות  המעוות, 

שבדבר, כל אלו מביאים לעיוורון.

כך אנשים הרסו את חיי המשפחה שלהם בגלל תאווה של רגע. אנשים
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נמצאים אנשים  רגע.  של  תאווה  בשביל  שלהם  הנכסים  מכל  נפלו 
במצבים קשים בבתי חולים בגלל תאוות של רגע.

האדם בטוח שאותה תאווה תעשה אותו מאושר. הוא בטוח שזה שווה
יותר מכל מה שהשיג עד כה. הוא בטוח שאין לו כלום בחיים ורק זה מה
שיעזור לו. הוא מעלים את כל הידע וכאילו שרק התאווה הזו היא כלל

עולמו.

ואז במשך כל היום הוא חושב על אותה תאווה, מדמיין אותה, יוזם
פעולות כדי להשיג אותה, מתאמץ, משקיע ומוכן לוותר על ערכים יקרים

עבורה.

וכמו אדם עם התמכרויות ואז מובן שכל תפיסת החיים מתעוותת. 
שונות ואובססיות, שאי אפשר לדבר אתו בהיגיון. הוא רוצה את התאווה
שלו ולא מעניין אותו שום דבר אחר. הוא לא מצליח לראות את האמת

הפשוטה והברורה שנמצאת לו מול העיניים.

חשבון נפש

ויוצא שאנשים אוחזים בהרגלים בלי הבחנה. מסתכלים על הרגע הזה,
לוקחים את הדברים בקלות, רודפים אחרי תאוות וחידושים, מתעלמים,

נסחפים אחרי הסביבה והולכים אחרי ההבל.

איזו בעקבות  קיצוני  שינוי  לעשות  שמחליט  אדם  למצוא  קשה 
התבוננות עצמית שערך. קשה למצוא שאדם סתם כך התחיל לחשוב על
החיים ופתאום הגיע למסקנה שדרך החיים שלו אינה טובה ואז החליט

לשנות את הכל.

וגם אם כבר מוצאים אדם כזה, אז מדובר על תהליך שעבר פעם בחיים
או פעמים בודדות. שעשה מאמץ לשנות את המסלול ואז גם המסלול

החדש הפך להיות שגרה שהתרגל אליה בלי לחשוב.

קבוע, באופן  לעומק  שחושבים  אנשים  למצוא  מאוד  קשה  אבל 
שמתבוננים כל הזמן, שעורכים חשבון נפש מדי יום, שמשתנים בכל רגע

מתוך ביקורת עצמית תמידית מתוך רצון לכוון אל האמת.

 58 



מגלים את השקר  חלק א – הקדמות מחפשים את האמת 

אדם צריך לפשפש במעשים ולבחון את הדרך באופן תמידי. בכל יום
ובכל רגע עליו לבחון את חייו ולראות מה הוא יכול לתקן וכיצד הוא

יכול להתקדם.

שלו. בחיים  פרט  כל  על  נפש  חשבון  לערוך  מוכרח  אדם  כל  לכן 
לחשוב על הכל. לא לקחת דברים כמובנים מאליהם.

יותר ומה לחקור ולשאול שאלות. לערוך סדר עדיפויות, מה חשוב 
פחות, לאלו דברים להקדיש יותר תשומת לב וכו’. לא רק פעם בחיים

ולא רק ביום הכיפורים וכדומה, אלא בכל רגע אפשרי.

ככל שאדם יקדיש זמן למחשבה עם עצמו, לחקור, להתבונן, לבחון
את המציאות, לבדוק את עצמו, לראות מה טוב, לאן הוא צריך להגיע

וכו’, כך הוא יצליח לזהות את השקרים שמפריעים ולהסיר אותם ממנו.
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מוגבלות האדם

לגלות את האמת מצד במניעות של האדם  עסקנו  ואמנם עד עתה 
התפיסה ודרך החשיבה, ששם עוד אפשר לעשות עבודה ולהשקיע כדי

לשנות תפיסה, לנסות לעקוף את החסימות או לנטרל אותן.

הפרטים לכל  לב  שם  עצמו,  על  מתעלה  היה  האדם  אם  גם  אבל 
כל הכישרונות הגדולים ומקבל את  האפשריים, חושב בצורה שכלית 

ביותר באנושות, עדיין היה נשאר קטן ומוגבל.

יכול כיוון שישנה גם מוגבלות פיזית, מוכרחת מצד הטבע. שאדם 
לקלוט מידע רק בגבולות יכולת החושים שלו, להכיל מידע רק בגבול

היכולת הטבעית של המוח וכו’.

מוגבלות פיזית

חושי האדם מוגבלים לתפוס רק תחום מסוים ומצומצם, רק במרחק
מסוים ורק בטווח מוגבל של תדרים.

האוזן למשל יכולה לשמוע צלילים עד מרחק מסוים, ואם הצליל רחוק
שהיא מסוימים  בתדרים  רק  זה  וכל  וייקלט,  שיגיע  עד  זמן  ייקח  זה 

מסוגלת לקלוט וכו’.

מסוגלת שהיא  הדברים  את  ורק  מסוים,  בטווח  רק  רואה  העין  גם 
לראות, ורק כאשר הראות טובה ואין דברים שמסתירים. וכן לגבי כל

שאר החושים.

לכן למשל אפשר לשרוק במשרוקית מיוחדת לכלבים, והכלבים עצמם
ישמעו, אבל האדם לא ישמע דבר. כי זה מעבר לטווח התדרים שלו. ומי
יודע כמה צלילים נוספים מצויים באוויר שהאוזן לא יכולה לשמוע כלל
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כיוון שזה מעבר לטווח הקליטה שלה?

ישנם בעלי חיים שמסוגלים להריח דבר שקבור באדמה, אך לאדם אין
אפשרות כזו. יש מצלמות רנטגן שיכולות לצלם את העצמות, אך לאדם
אין ראייה כזו. ישנו מידע רב בגלי הקול, וכמו שמקבלים באולטרסאונד,

אך לאדם אין יכולת לקלוט את כל זה.

מכדי מוגבלים  שלנו  החושים  אבל  לידנו,  זמין  נמצא  הזה  המידע 
להכיל אותו.

יכולים ואפילו  למידע  מודעים  לפחות  אנו  ואמנם בדוגמאות האלו 
להיעזר במכשירים כדי להשתמש בו. אבל מי יודע כמה מידע נוסף נמצא
סביבנו ובכלל לא העלנו על דמיוננו שקיים, ולעולם לא נצליח לחשוב

על המצאת מכשירים שיכולים להכיל אותו.

זה לא מוגבלות שאפשר בכלל להרגיש. שאדם וצריך לדקדק שכל 
יכול להיות בטוח לחלוטין שהוא קולט את המציאות בצורה הברורה

והטובה ביותר, בלי לחשוב על כך שחסר לו מידע.

או לראות  מסוגל  לא  שהוא  משהו  מולו  שיש  יתכן  שלא  לו  ברור 
לשמוע. מבחינתו כל מה שהוא לא קולט בחושים, כאילו לא קיים. הוא
לא מצליח להבין שיתכן שישנם דברים ממשיים מולו שהוא לא רואה

ושומע רק כיוון שהם מחוץ לטווח התדרים שהוא קולט.

כל זה חיסרון עצום בתפיסת הסביבה, שמי יודע כמה מידע חסר לנו
כדי להבין את המציאות כפי האמת.

רק חמישה חושים

וכל זה לעניין המוגבלות של כל חוש בפני עצמו. אבל גם בכללות,
זוהי מוגבלות עצומה בפני ישנם רק חמישה חושים גשמיים, וממילא 
עצמה. שתארו לכם כמה חכמה היינו יכולים להשיג אילו היה לנו חוש

אחד נוסף.

מתוך שהתרגלנו ולא מכירים אחרת, אז אנו חושבים שאפשר לתפוס
וכו’, ובכלל לא את העולם רק דרך החושים המוכרים, ראיה, שמיעה 
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מעלים על דעתנו אפשרות לחוש נוסף ושונה מכל אלו. לא חוש שמרחיב
את הראיה או השמיעה, אלא משהו אחר לחלוטין.

ואמנם קשה מאוד לדמיין חוש נוסף, ואז ממילא לא מרגישים חיסרון
בכך שאין לנו אותו. שמרגישים שאנו קולטים את הכל בצורה מושלמת

גם בלעדיו. 

אבל תארו לכם שאם היו לנו רק ארבעה חושים, וכמו למשל שלא
יכולים רואים, או שלא היינו  היינו שומעים שום דבר, או שלא היינו 
למשש וכדומה, אז היינו קולטים את כל העולם בצורה חסרה לחלוטין.

אבל יחד עם זאת, לא היינו יודעים שמשהו חסר.

כי אם אף אחד לא יכול לראות, אז ממילא לא רואים בזה שום חיסרון.
שלא מעלים על הדמיון שיש בכלל אפשרות כזו של ראייה.

עיוור מלידה יכול להבין שחסר לו משהו רק אם אנשים אחרים סביבו
כן מסוגלים לראות. אם הוא שומע על המושג ראייה, אז הוא מבין שיש
לו חיסרון. אמנם אינו מבין את משמעות הראייה, שהרי מעולם לא חווה
זה, אבל מכל מקום מבין שמשהו חסר. שישנה חוויה שהוא לא את 

מסוגל לקלוט ולחוות.

אבל אם כולם היו עיוורים, אז אף אחד לא היה מעלה בדעתו שיש
אפשרות כזו של ראייה. לא היה קיים מושג כזה ולא היו מרגישים כל
חיסרון. היו בטוחים שקולטים את המציאות בצורה מלאה וטובה ולא

היו מדמיינים בדמיון הפרוע ביותר שיש דבר כזה לראות.

וכך גם לגבי כל החושים האחרים. שאילו היה חסר לנו חוש, לא היינו
של היכרות  וחוסר  ידיעה  חוסר  מתוך  החוסר,  את  בכלל  מרגישים 

אפשרות הדבר.

לנו שחסרים  מתוך  מפספסים  אנו  דברים  כמה  יודע  מי  כעת.  וגם 
חושים נוספים לקלוט מידע. יש כל כך הרבה דברים שנמצאים סביבנו

ממש, ואין לנו כלים מתאימים לקלוט ולהכיל אותם.

לנו ואין  שונים,  וחומרים  גזים  שמכיל  סביבנו,  אוויר  שישנו  וכמו 
אפשרות לראות, לשמוע, להריח, לטעום או למשש אותם. אין לנו חוש
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מתאים שיכול לזהות את מה שנמצא מול עינינו ממש.

וגם מעבר לאוויר, ישנם דברים רבים נוספים כאן. וכמו גלים שונים
וכן וכו’,  רדיו  גלי  שהטכנולוגיה משתמשת בהם, טלפונים סלולריים, 

עוד מידע רב.

וכל אלו דוגמאות של דברים שעוד ניתן לתפוס ולתאר לעצמנו, כי אנו
יודעים שהמידע קיים. אבל ישנם עוד אינספור דברים שכלל אי אפשר
להעלות על הדעת שבכלל קיימים, ואין גם שום מכשיר שיכול לזהות

אותם.

גילו כבר  זה  כי את  וכדומה,  גלים  לעצמנו שיש  יכולים לתאר  אנו 
במדע. אבל כפי שפעם לא העלו את זה אפילו בדמיון, כך גם כעת, אי

אפשר אפילו לדמיין מידע רב שנמצא כאן איתנו.

ויתכן שאילו היה לנו חוש נוסף שמסוגל לקלוט מידע כזה או אחר
האדם כיתרון  שלם,  עולם  ומגלים  מתפכחים  היינו  אז  כלשהי,  בדרך 

הרואה מהעיוור.

היינו יכולים להבין הרבה יותר על מהות העולם, ובוודאי היינו מבינים
כמה שקרים הקיפו אותנו וחשבנו עליהם כאמתיים. כל הידע שברשותנו

היום היה נחשב למזערי כמו ידע של תינוק בן יומו.

וכל זה רק עם חוש אחד נוסף. אבל בכלל אי אפשר לתאר כמה ידע
היה מתווסף לו היו לנו עשרות או אפילו מליוני חושים נוספים.

וממילא כל זה מגביל מאוד את האפשרות שלנו לחפש אמת, שהרי כל
המידע עובר דרך החושים ולכן מוגבל מאוד ולא מראה תמונה אמתית

ושלמה של המציאות.

גבול וצורה

, הםגם מעט הדברים שאנו כן מצליחים לקלוט בעזרת החושים שלנו
רק הגבולות שמתגלים על ידי השינוי היחסי שבין הפרטים השונים.

וכמו למשל שאם נתבונן על משהו מקרוב מאוד, נראה גוש צבע ולא
וכמו שנצלם תמונות מקרוב ממש ולא יהיה נצליח לזהות את הדבר. 
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אפשר להבחין מה צילמנו. רק אם נתרחק, יתגלו הגבולות שנותנים את
הצורה לדבר, ואז יהיה אפשר לזהות.

את להכניס  בלי  קרוב  ממבט  קיר  או  לצייר שולחן  ינסה  אדם  אם 
הגבולות, אז לא יהיה כלל מה לצייר. קווי המתאר הם אלו שעוזרים לנו

לזהות את הדבר.

והצורה שלו.  הצורה המיוחדת  ידי  על  רק  יוצא שהשולחן מתגלה 
מתגלה מתוך הקצוות שהם הגבולות שלו. ואלו מתגלים רק מתוך השוני

היחסי משאר הדברים שנמצאים ברקע.

ישנה ניגודיות של הפרט מול הרקע, אור וצל, צבעים שונים וכדומה,
וכל אלו מאפשרים לנו להבחין בגבול שיוצר צורה וכך לזהות את הפרט.
אבל אילו כל הפרטים בעולם היו בצבע אחיד, ללא ניגודיות, אז היינו

רואים רק גוש צבע ולא מזהים כלום.

וכך לא רק לגבי חוש הראייה, אלא הכל עובד בצורה כזו. שהאדם לא
יכול לקלוט דבר אחיד וקבוע. רק מתוך הגבול והשינוי, הוא יכול לזהות

שיש כאן משהו.

וכמו שלפעמים אדם רגיל לרעש מסוים עד שהוא כבר לא שומע אותו.
רק אם יתאמץ ויתרכז בצלילים סביבו, הוא אולי יצליח לשמוע ציוץ של
ציפורים, רוח שנושבת וכו’. באופן טבעי הוא שומע רק צלילים חדשים,

מיוחדים ושונים, שלא התרגל אליהם.

וגם אם יתרכז ממש, בכל אופן כל מה שהוא יצליח זה רק לשמוע
צלילים משתנים. שהציפורים פעם מצייצות ופעם שותקות, וכך גם הרוח
לא תמיד נושבת באותה עצמה וכדומה. אז אם יתרכז היטב, הוא יצליח

אולי להבחין בשינויים ולזהות את הרעש.

אבל אם יש רעש אחיד וקבוע שאינו משתנה, הוא לא ירגיש בו כלל.
הוא יכול להיות בטוח שכעת יש שקט והוא לא שומע כלום, אבל אם
ייכנס למקום שקט יותר, פתאום ייפסק רעש קל שקודם לכן שמע בלי
ייכנס לחדר אטום לרעשים, יגלה שיש שקט עמוק עוד להרגיש. ואם 

יותר ממקודם.
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ויוצא שקודם לכן שחשב שיש שקט, הוא כן שמע צלילים ורק לא ידע
מכך. הוא שומע רעשים וצלילים כל הזמן, רק שהוא לא מרגיש ולא
מזהה אותם. רק השינוי מאפשר לו לקלוט, שכאשר הוא מפסיק לשמוע

אותם ואז שומע אותם שוב, אז הוא יכול לזהות אותם.

וכמו גם לגבי כל החושים, שקולטים רק דרך הגבול והשינוי.  וכך 
אז בפה,  מתוק  טעם  לו  היה  שכבר  לאחר  מתוק  דבר  אוכל  שאדם 
המתיקות לא תורגש. גם אם ייגע במים חמים ביום קר, זה יהיה שונה

לגמרי מאותה טמפרטורה של מים ביום חם.

אם אדם היה גדל בתוך המים ולא מכיר את המציאות ביבשה, וכמו
הדגים, אז ממילא לא היה מרגיש שיש סביבו מים, כי זה היה הטבע
הרגיל, וכמו האוויר סביבנו. רק לאחר שהיה מגיע לגבול המים ויוצא

ליבשה, היה מבין שעד עתה היה מוקף במים.

וצורה. הכל גבול  פי  על  רק  קולט  האנושי  זה שהמוח  מכל  ויוצא 
בצורה יחסית לשאר הדברים. כל התכונות שיש בדבר מסוים הן תכונות
פי על  אותן.  לזהות  אפשר  ולכן  אחרים  בדברים  קיימות  תמיד  שלא 

ההבדלים והניגודיות שבינן לבין השאר.

ומובן אם כן שגם אם היו לנו את כל החושים האפשריים, מכל מקום
עדיין היינו מוגבלים, כי בחוש אפשר לקלוט רק על פי הבדלים של גבול

וצורה.

ואינו קבוע  שהדבר  או  וצורה,  גבול  לדבר  שאין  במקומות  אבל 
משתנה, וכמו למשל דברים רוחניים, אז אין שום השגה ממשית שם. אי
אפשר להגדיר אותם בצורה מוחלטת ואי אפשר להבין לעומק ולחקור,

הכל מעורפל.

הכל יחסי

פעמים רבות אדם מסתכל על צבע כלשהו וסובר שזה שחור. זה מצוי
מאוד למשל במכנסיים וחליפות, שמסתכלים ובטוחים שזהו צבע שחור
מוחלט. אבל אז הוא רואה פריט אחר שגם הוא שחור, וכשהוא מניח את

שני הפריטים יחד, הוא מגלה ששני הצבעים שונים לחלוטין.
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הוא מגלה שהשחור הזה נוטה מעט לירוק, ההוא נוטה לכחול, אחד
שונים צבעים  מאות  להיות  יכולים  וכו’.  יותר  בהיר  אחר  יותר,  כהה 
לגמרי, שכולם במבט ראשון ייראו אותו דבר, ורק כשמשווים אותם זה

לזה, אז מגלים כמה שוני יש ביניהם.

יוצא שרק היחס בין הדברים מגלה את אופיים. היחס הוא שמגדיר את
הדבר ומאפשר לנו לקלוט אותו. ללא היחס והשוני, אז לא היינו מעלים

על דעתנו שאותו עניין בכלל קיים.

פעם חשבו שהאוויר הוא כלום. אבל אז גילו שיש משהו ריקני יותר
מאוויר, ריק, ובזכות אותו "ריק" הצליחו להבין שאותו אוויר הוא כן

משהו. רק בזכות ה"אין" אפשר לקלוט את ה"יש".

וכך למשל עניין האור והחושך. שהאחד מלמד על השני. שאם לא היה
אור, לא היינו יכולים להבין מה זה חושך. אמנם היה חשוך, אבל לא

היינו מזהים את זה.

כשאדם אומר שיש פה חושך, אז הוא מתכוון לומר שפחות מואר פה
ביחס למצב אחר שהוא מכיר. וגם אז, זה לא תמיד חושך מוחלט, שכן

יש מעט אור פה ושם ויתכן חושך עמוק יותר.

וצריך לדקדק שאילו היינו רואים את העולם במצב תאורה קבוע, ללא
מקור תאורה גלוי וללא שינוי, אז בכלל לא היינו מצליחים להבין שיש

דבר כזה אור וחושך.

מעולה בצורה  שהוא  כפי  העולם  את  תופסים  שאנו  בטוחים  היינו 
וטובה, ולא מעלים בדעתנו שחסר לנו בידע מושג כזה שנקרא אור. הכל

היה נראה רגיל למרות שהיה לנו חוסר מהותי של ניתן לדמיין.

הרי אדם לא רואה אור. לאור עצמו אין ממשות שניתנת לתפיסה, רק
לשוני היחסי בעוצמת האור במצבים שונים, שהפריטים בסביבה מוארים
יותר או פחות. אם יסתכל על תצלום, הוא לא יכול להצביע על ה"אור",

כי זה לא משהו מוחש אלא מושג יחסי.

כך גם אם היה מזג אוויר אחיד וקבוע שאינו משתנה, ללא חום וקור,
אז לא היינו מבינים שיתכנו מושגים שכאלו. לא היינו מבינים את המושג
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"קור", שהרי מעולם לא חשנו חם או קר יותר מאותה הרגשה תמידית
וקבועה, ולכן לא הייתה למילה "קור" שום משמעות. לא היינו מצליחים

בכלל לתפוס את המושגים האלו.

וכך לגבי כל הפרטים השונים. שאילו היה קיים רק צבע אחד בעולם,
לא היינו יודעים בכלל מהו המושג שנקרא "צבע". אילו היה צליל אחד,
אנו היחסי  השוני  מתוך  רק  צליל.  כזה  מושג  שיש  יודעים  היינו  לא 

לומדים שקיים דבר כלשהו.

. שאם כולם היולא היינו יכולים להבין מה זה טוב, אילו לא היה רע
אנשים טובים וכל הבריאה הייתה רק טוב מוחלט, אז לא הייתה שום

משמעות למילה "טוב". לא היינו מבינים את פירושה.

הרי כשאנו אומרים על אדם כלשהו או מעשה כלשהו שהוא טוב,
הכוונה שלנו היא שאפשר לעשות את זה בצורה פחות טובה, ואותו אדם
בחר לעשות את זה בצורה הטובה יותר. ביחס לאחרים, אותו עניין הוא

טוב.

אבל אם אין דרך פחות טובה, כי כולם עושים את זה תמיד רק בצורה
ישנן אם  טוב.  ולא  רגיל  מעשה  להיות  הופך  זה  אז  ביותר,  הטובה 
אפשרויות שונות, אז אפשר להגדיר את זה כטוב או רע, אבל אם אין

שום אפשרות אחרת, אז אין גדר ומשמעות למושג "טוב".

השוני מהרגילות הוא המדד

אם ניקח מעשה שנחשב לטוב או רע, מכל מקום גם זה יהיה רק ביחס
ולזווית הראייה. כי זה לא דבר מוחלט, אלא יחסי לפילמי שמתבונן   

נקודת המבט.

אם רוב האנשים נוהגים בעניין כלשהו בצורה רעה, אז לא יחשיבו את
זה כרע כל כך, מתוך הרגילות. ואם מישהו יבוא ויעשה אותו בצורה

טובה, אז זה ייראה קיצוני ומהותי ביותר.

מהותי דבר  היה  וזה  אלילים  בעבודת  נלחם  אבינו  שאברהם  וכמו 
ועצום ממש. אבל היום אם מישהו יילחם בעבודת אלילים זה דבר של
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מה בכך, כיוון שרוב העולם כבר מואס בזה.

הכללים הולכים לפי הרגילות. ככל שאדם עושה כמו כולם, אז זה לא
מורגש אם זה טוב או רע. רק כשהוא עושה דברים קיצוניים, אז מרגישים

את השינוי מהרגילות.

דבר שאנו כל  כללי,  והרע, אלא שבאופן  לעניין הטוב  רק  לא  וזה 
מגדירים זה רק על פי היחס של הדבר מהרגילות שלנו. שאם הדבר רגיל,

אז הוא נחשב עבורנו כמו קבוע ואז לא מתייחסים אליו.

רב זמן  נושם. אבל אדם ששהה  לא מרגיש שמח מכך שהוא  אדם 
מתוך הנשמה  למכונת  מחובר  שהיה  או  אוויר,  בלי  למים  מתחת 

שהתקשה לנשום, אז בוודאי שיעריך את זה מאוד.

אף אחד לא הופך לשמח פתאום באמצע טיול ברחוב, משום שהוא
יכול ללכת. אבל ודאי שנשמח עד לאין שיעור אם נראה את הילד הקטן
שלנו פתאום לומד ללכת, או אם אדם נכה מצליח לקום מכיסא גלגלים.

רק כאשר יש שינוי, אנחנו מרגישים אותו.

וידע מושג  כל  אצלנו.  לתפיסה  ניתנת  בלתי  שינוי  ללא  הקביעות 
שאנחנו מכירים היום, הוא משהו משתנה ויחסי, שמשתנה ביחס לעצמו
או ביחס לדברים אחרים בסביבה. שאילו היה קבוע ואחיד, לא היינו

מצליחים לתפוס ולהבין אותו.

ביותר על מציאת האמת, שהאדם לא הזו מקשה  ומובן שהעובדה 
מצליח לקלוט את המציאות הרגילה והפשוטה, אלא רק את השינויים
שהדברים בזמן  רבים,  חשובים  פרטים  מעיניו  נעלמים  וכך  שבה. 

המשתנים תופסים חלק עצום ונכבד, ללא פרופורציות.

דמיון מוגבל

מעבר לחוסר העצום בקליטת המציאות מתוך המוגבלויות האלו, ישנו
חוסר עצום מצד הדמיון והמחשבה. שהעולם נתפס אצלנו כאילו שלם
ואותו חוסר בקליטה בכלל לא מורגש. שבכלל אי אפשר להעלות על

הדעת שמשהו חסר לנו.
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וכמו למשל שאי אפשר לדמיין כיצד יישמע צליל חדש מעבר לצלילים
ייראה צבע חדש מלבד הצבעים המוכרים. או שאנו מכירים. או כיצד 
אולי לדמיין צורה חדשה שלא קיימת במציאות. כי זה לא נמצא בתפיסה

שלנו ולכן זה גם לא יכול להגיע לדמיון שלנו.

האדם לא מבין שיש לו חוסר בתפיסה. הוא לא מבין שיתכן שיהיה
עוד צבע או צליל מלבד אלו שהוא מכיר. כי הוא בטוח שהוא קולט את

הכל בצורה מלאה. וממילא גם הדמיון שלו מוגבל בזה.

וכמו שישנם אנשים עיוורי צבעים, שלא מבחינים בין שני סוגי צבעים.
וירוק, ומבחינתם זהו אותו ולמשל יש כאלו שלא מבדילים בין כחול 
צבע. הם לא יכולים לדמיין לעצמם כיצד נראה הצבע הנוסף, כי הם לא

מצליחים לקלוט אותו.

אבל מי יודע כמה צבעים נוספים קיימים שאנו כלל לא מעלים על
דעתנו? אולי כולנו עיוורי צבעים? אולי ישנם עוד מיליוני צבעים שאנו
לא יכולים לקלוט? ולא רק גוונים של אותו צבע, אלא צבעי יסוד ממש.

וכי ניתן לדמיין כיצד יכול להיראות צבע נוסף?

דמיון הפרוע וחסר הגבולות שלנו הוא בעצם מאוד מוגבל.אפילו ה
מכירים לא  שאנו  דברים  או  נוסף  חוש  לדמיין  מנסים  כשאנו  שגם 

מהעולם, אין לנו שום אפשרות כזו.

ואמנם מכירים.  שאנו  הדברים  בגבולות  תחום  שלנו  הדמיון  שכל 
אפשר להגזים עם הדמיון או לשלב מצבים לא הגיוניים יחד, אבל הכל
נשאר בגבול מה שאנו מכירים. אין לנו שום אפשרות לדמיין דבר חדש

שמעולם לא קלטנו.

דברים שכן לוקחים  לדמיין דברים לא מוכרים, אז  לפעמים מנסים 
מכירים ומשלבים אותם יחד. וכמו שמציירים בן אדם עם כנפיים וחישוק
מעל הראש וחושבים כאילו כך נראה מלאך. או שמציירים אדם בצבע

ירוק ומוסיפים לו אנטנות וחושבים שכך נראה חייזר.

אבל כולם נשארים בגבולות הדברים המוכרים. הבסיס זה אדם ועליו
מוסיפים דברים מוכרים כמו אנטנות, קרניים, כנפיים וכו’. אבל אף פעם
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לא מצליחים להתפרע ממש ולדמיין משהו שמעולם לא ראינו או שמענו.

אדם יכול לדמיין פיל מעופף, כי הוא יודע מה זה פיל והוא יודע מה
זה כנפיים. אז הוא משלב את הדברים ויוצר דבר חדש ולא הגיוני. אבל
בסיסיים דברים  מתוך  שהכול  ההיגיון,  בחוקי  מוגבל  הגיוני  הלא  גם 

שהוא כן מכיר.

יכול לקחת פרט גם יכול לדמיין סוג של חיה חדשה, כי הוא  הוא 
עצמים קצת  להוסיף  אולי  אחרת,  מחיה  פרט  ועוד  כזו  מחיה  מסוים 
ממקומות אחרים, וכך לבנות משהו חדש. אבל הכל מחומרי גלם שכבר

קיימים. אי אפשר לדמיין משהו ללא יסוד שקיים בעולם כלל.

הוא לא יכול לדמיין לעצמו צורות שלא קיימות בעולם, או מימד חדש
שלא קיים, אולי רגש חדש שמעולם לא הרגיש או טעם שמעולם לא טעם

וכו’. הכל מסתכם בדברים מוכרים, שרק אותם הוא יכול לדמיין.

מצליחים ולא  מהחלומות,  מעורפלים  דברים  זוכרים  רבות  פעמים 
לדמיין את הפרטים לאחר שכבר קמים. כי בחלום יוצאים מעבר לדמיון,
וכשמתעוררים, כאילו שאי אפשר לתרגם את המידע כדי להכיל אותו

במוגבלות של הדמיון שלנו.

יוצא שהדמיון מוגבל מאוד, ואז ממילא לא רק שאנו מוגבלים מהצד
הפיזי, אלא שאנו אפילו לא מרגישים את החיסרון שבכך, כיוון שאנו לא

מעלים על דמיוננו שיש משהו מעבר.

שחושבים שאנו חכמים ומבינים הכל, בזמן שאנו רואים חלקיק קטן
מאוד מהתמונה. הדמיון עצמו מגביל אותנו כך שלא נזהה את המוגבלות

שאנו נמצאים בה.

חוסר עצום בקליטת המציאות

כל זה מראה על מוגבלות עצומה שיש לנו בקליטת המציאות. שאין
אפשרות לקלוט אותה בצורה אמתית ומוחלטת. אנו יכולים לקלוט רק
של הקליטה  בטווח  רק  זה  וגם  וכדומה,  יחס  צורה,  שוני,  גבולות, 

החושים המוגבלים מאוד שלנו.
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אבל כאשר מדובר על דברים קבועים, אז לא רק שאנו מתעלמים מהם,
אלא שאנו אפילו לא מבינים זאת וכך אנו מתיימרים לתפוס את המציאות
ידע לנו  שחסר  דעתנו  על  לא מעלים  בלעדיהם.  גם  מושלמת  בצורה 

באותו עניין.

ואמונה. דת  על  שיחות  לנהל  קשה  כך  כל  מדוע  נבין  כך  ומתוך 
ועולם הבא. הם אלוקות  ענייני  גשמית  בצורה  לחוש  רוצים  שאנשים 
תכונות לבורא  מייחסים  הם  בעיניים.  הרוחניות  את  לראות  רוצים 

אנושיות ומוגבלות ולא מוכנים לקבל דברים מעבר לקיבעון.

שהמחשבה ולמה  לקלוט  יכולים  שהחושים  למה  מעבר  שזה  אלא 
יכולה לדמיין.

ואמנם אם האדם היה מבין שהוא לא מצליח לתפוס, עוד היה בסדר.
כמו שאדם לא יודע לפתור תרגיל מסובך, אז הוא מבין שהוא לא יודע,
כדי בנוסחאות  ולהשתמש  תחבולות  לעשות  ללמוד,  מנסה  הוא  ואז 

להצליח.

אבל בעניין האמונה, כל אחד בטוח שהוא תופס את המציאות בצורה
הוא לא לו משהו.  לא מרגיש שחסר  אף אחד  דרך החושים.  מצוינת 

מרגיש צורך ללמוד ולקבל, כי הוא כאילו כבר יודע הכל.

מתוך כלים מוגבלים נראה שאנו תופסים את המציאות בצורה ברורה,
ושאין שום דבר מעבר לזה. לא מעלים על דעתנו שתיתכן הנאה גדולה
יותר מההנאה הגדולה ביותר שאנו מכירים כאן בעולם. לא מעלים על
דעתנו שישנה חכמה שבלתי נתפסת כאן. בטוחים שאנו קולטים הכל

בצורה מלאה.

אם אדם לא מצליח לקלוט דברים קבועים פשוטים, כמו מזג אוויר
קבוע, רמת אור קבועה, צליל קבוע וכדומה, אז על אחת כמה וכמה שאין

לו סיכוי להצליח לקלוט רוחניות אלוקית.

שהרי אין שום שינוי באלוקות, אין גשמיות, אין חומר, אין צורה, אין
גבול, אלא מהות אינסופית שאין לנו את החושים המתאימים כדי לתפוס

אותה.
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ואז בטוח שהוא כמו שילד קטן לא מרגיש שהתפיסה שלו חסרה, 
צודק, שהתפיסה שלו אמתית ושכל השאר טועים. כך גם אנחנו, בטוחים

שאנו קולטים את המציאות בצורה הנכונה ביותר.

רק לאחר שהילד גדל הוא יכול להבין שיש דברים חשובים יותר, יש
יותר, וכך לאט לאט הוא מבין יותר, יש חכמה גדולה  הנאות גדולות 
שקודם לכן לא הבין את המציאות כראוי, אלא מתוך תפיסה של ילד.

למרות שבזמנו היה בטוח שהוא מבין היטב ללא חוסר.

רק לאחר שמכירים עניין חדש, לוקחים אותו בחשבון. שחווים חוויה
או רואים תופעה לא מוכרת, משתמשים במכשיר חדש, טועמים מאכל
חדש וכדומה, אז מבינים את חשיבותו. לפני כן לא היה נראה שמשהו

חסר, אבל לאחר מכן מבינים שאי אפשר בלי זה.

כל זה מביא לקושי גדול בתפיסת המציאות כראוי. שבאופן טבעי לא
מרגישים לא  מודעים, מכל מקום  בשכל  אם  וגם  למוגבלות,  מודעים 

אותה. ואז אפשר להיות בטוחים בדברים כוזבים.

הידע נבנה על בסיס  דבר  וכל  מסיק מסקנות,  חוויות,  עובר  האדם 
הקודם שלו, וכך יתכן שהוא בונה לעצמו מגדל עקום לגמרי, בזמן שהוא

בטוח שהוא ישר לחלוטין. כי זה מה שהחושים הגשמיים שלו מראים.

וכי ניתן להסיר את המוגבלות?

שכך ממש.  ומוכרחות  פיזיות  הן  שהוזכרו  המוגבלויות  ולכאורה 
נבראנו מצד הטבע. ואם כן, צריך להבין מה כבר יעזור לנו להכיר אותן,

אם בכל אופן לא נצליח להסיר אותן?

אלא שככל שנצליח להכיר את המוגבלות שלנו, כך נוכל לקבל אומדן
לתמונה האמתית יותר ולנסות להתיישר.

וכמו שאדם מסתכל דרך זכוכית ירוקה, אז אם הוא לא יודע שהיא
ירוקה, הוא יתפוס את כל המציאות בצורה שגויה. הוא יחשוב שהזכוכית

שקופה וכל המציאות צבועה בירוק.

יבין שהזכוכית עצמה ירוקה, אז יבין שהוא מקבל תמונה אבל אם 
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בצבע לא אמתי וייקח את זה בחשבון בחקירות שלו. אמנם אין לו דרך
להסיר את הצבע הירוק מהזכוכית בפועל, אבל כן יכול להעלים ולבטל

אותו בדעתו, מתוך הבנה שזה לא אמתי.

גדול יתרון  לו  זה מוסיף  כך כאשר אדם מזהה את המגבלות שלו, 
וכך משתדל לקחת אותם יותר לשקרים  כי הוא ערני  בחיפוש האמת. 

בחשבון, להעלים אותם ולתכנן תחבולות שיעקפו אותם.

הוא מחפש הוכחות חזקות וממשיות לכל דבר ולא סומך על כל דבר
שנתקל בו. הוא מתייחס לידיעות שלו כחסרות ולא מסתמך עליהן, אלא

עורך חישובים וסומך על מכשירים מדויקים.

הם שאז  "ורטיגו",  הנקראת  תופעה  מצויה  טייסים  שאצל  וכמו 
מסוחררים ומאבדים כיוון. ויתכן שטייס יהיה בטוח בכיוונים מסוימים,

למרות שבלוח המחוונים הוא יראה שהדבר הפוך.

אם יהיה עקשן בדעתו שהוא בוודאי צודק, הוא עלול לאבד שליטה
ולהתרסק ואז יבין בעל כורחו שטעה. אבל אם הוא מודע לקיום התופעה
ולחסרון בתפיסה, הוא מיד יבין שעליו לבטל את דעתו ולהסתמך אך ורק

על לוח השעונים של המטוס.

אדם חכם מבין שעליו לבטל את דעתו בפני מפה מדויקת או מכשירים
מדויקים. כי הוא מכיר את המוגבלות שלו. גם אם נראה לו שהוא צודק,

מכל מקום יבטל את דעתו בפני האמת.

כיצד האדם קולט מידע מהסביבה. אילו פעולות לכן חשוב ללמוד 
מתרחשות ומהן המוגבלויות שלו בדרך הקליטה. ככל שנצליח לזהות

אותן, כך נוכל לקחת אותן בחשבון ולהשתדל לא ליפול בהן.

מדבר שקר תרחק

מכל זה רואים כמה האדם נגוע ואיך הוא בקלות עלול להתרחק מדרך
האמת בלי להרגיש. ומכאן נבין את העבודה שעלינו לעשות.

כמובן דבר  לא לקחת שום  לדקדק מאוד בפרטים הקטנים.  שצריך 
מאליו ולהתבונן לעומק ככל שניתן. צריך להתאמץ ממש כדי לזהות את
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השקר, וככל שנזהה אותו טוב יותר, כך הוא פחות יצליח להשפיע עלינו.

איזה מוצר טיפשי וחסר לאיש מכירות שמנסה למכור  הדבר דומה 
תועלת. אם הוא מסתיר את זהותו, נדמה כחבר ילדות חביב ואמין, מכסה
לחשוב לנו  וגורם  טוב  כדבר  אותו  מציג  שקרים,  המוצר בהרבה  את 

שהכול אמת, אז ממילא יהיה קשה שלא ליפול ברשתו.

אבל אם הצלחנו לזהות שהוא איש מכירות, או שהצלחנו לזהות את
טיב המוצר, אז ממילא נהיה מוגנים יותר. שבוודאי לא נאמין לטענות

שלו וכך הוא לא יצליח לשכנע אותנו.

ואם עברנו בעצמנו קורס של איש מכירות, שלמדנו את כל השיטות
יותר בקלות כאשר מישהו לזהות אותם  בוודאי שנוכל  והטריקים, אז 

ינסה להשתמש בהם כנגדנו.

ועם השקרים בעולם. לנו עם היצר הרע  עיקר העבודה שיש  וזוהי 
שבאופן טבעי אנו מחוברים אליהם וחושבים שהם חלק מחיינו. אבל
כאשר אנו מצליחים לזהות אותם ומבינים שזה האויב, אז מיד זה מערער

את כל המערכת ואז אנו יכולים להשיב מלחמה.

השקרים את  למצוא  השקר,  של  התחבולות  את  ללמוד  עלינו  לכן 
בחיינו, וכך נזהה אותם וממילא נהיה שמורים ומוגנים מהם. וכאשר נסיר
את השקרים מעלינו, אז ממילא נוכל להתקדם בצורה טבעית וקלה לעבר

חקירת האמת.
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לא להתחמק מחיפושים

לאחר שמזהים את השקרים הרבים שעוטפים אותנו ואת המוגבלות
העצומה שמעכבת אותנו, ממילא אפשר להבין שאנו בעצם לא מבינים

שום דבר.

אלא שמובן הדבר שקשה מאוד להתחיל לחפש אמת בצורה שכזו. וכי
איך נוכל למצוא אמת אם אנו יודעים שאין לנו שום כלים לשם כך?

אם האדם מבין שאין לו יכולת שכלית, תפיסתית ופיזית להבין דברים
עליונים, אז מה הטעם להתאמץ ולנסות? בשביל מה להתחיל להתאמץ
אם בכל אופן ייתקע בשלב מסוים? הרי זה סתם בזבוז זמן שלא יביא

אותו לשום מקום.

להמשיך ואולי אפשר  טעם,  שום  שאין  גדול.  ליאוש  מביא  זה  כל 
בכל אופן האדם לא יקבללחיות בשקר ולהעביר את הזמן ללא מטרה. כי 
תשובות, שהרי אין לו כלים מתאימים לשם כך.

להתקדם לאן שאפשר

ואמנם אולי היה מקום לייאוש הזה אילו הייתה בחירה ביד האדם אם
להיכנס לתוך כל העולם המסובך והלא מובן הזה או לא.

אבל כעת הוא כבר חי פה בעולם בעל כורחו, וכל מעשה משפיע, בין
אם הוא רוצה בכך או לא. הוא חי בתפיסה מסוימת בכל אופן, בין אם זה

אמת או שקר. בכל רגע הוא מתקדם למקום כלשהו.

אז כעת כשהוא כבר בתוך המשחק, מובן שעליו להתאמץ ללמוד את
כללי המשחק ככל שאפשר. שבכל אופן הוא פועל ובוחר דרך, בכל אופן
יש השלכות למעשיו, אז עדיף לנסות לכוון לאמת במקום לפעול בצורה
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עיוורת באקראיות ללא כל שליטה.

וכמו שאם אדם היה נמצא באמצע טיסה ולפתע מגלה שאין טייס, אז
בוודאי היה מתאמץ ועושה הכל ללמוד כיצד לשלוט על המטוס.

הוא היה מנסה להבין כמה שאפשר ולא פועל סתם בצורה אקראית, כי
לכל פעולה יש השלכות. ואמנם הוא בוודאי לא היה מבין את הכל עד

הסוף, אבל לכל הפחות אולי היה מצליח לשרוד.

כך גם אדם בעולם הזה, הוא כבר פה בעל כורחו. גם אם לא ישיג את
הדברים עד הסוף, לפחות יעשה השתדלות עד היכן שידו משגת כדי

לכוון לאמת, כך שיצליח לשרוד.

וכמו שהאדם צריך לבחור פעמים רבות בחייו בין אפשרויות שונות.
ולמשל לבחור עם מי להתחתן, איזו דירה או רכב לקנות, באיזה מקצוע

לעסוק.

ומובן הדבר שאף פעם לא יוכל לחקור עד הסוף. תמיד ישנו מידע
לו ברור  מקום  מכל  אבל  צפויות,  לא  הפתעות  יתכנו  תמיד  חסר, 

שהבחירה צריכה להיעשות בכל אופן, בין אם הוא מבין בזה או לא.

ולכן, למרות שאי אפשר לדעת הכל ולחקור עד הסוף, מכל מקום יברר
שיותר כמה  לבחירה  הסיכויים  את  להגדיל  כדי  שיוכל,  ככל  היטב 

מוצלחת. הוא יסמוך על מה שהשיג כדי לקבל כיוון.

רבות, שאז אדם חושב ובמיוחד בעניינים מהותיים, בעלי השלכות 
היטב ומנסה לחקור ככל שאפשר, ובוודאי לא יבחר בדבר מזדמן בצורה

אקראית.

רק אדם טיפש יקנה את הדירה הראשונה שיראה בלי שום בדיקה,
ויתחתן עם האישה הראשונה שייתקל בה ללא כל חקירה או מידע קודם.

לחפש ולבדוק עד היכן שידו מגעת

נצליח וכך לעניין ההתעסקות עם השאלות הקיומיות. שגם אם לא 
לגלות את כל האמת, מכל מקום נקבל איזושהי ידיעה. כיוון כלשהו.
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על האדם מוטל לנסות לחקור עד היכן שאפשר. שינסה לברר מהו
הטוב האמתי, מהי האמת, ולפי זה יצליח להתקדם כמה שהוא יכול.

ואמנם כמו בכל החלטה, תמיד ישנם קצת ספקות ואף פעם הוא לא
יכול להיות בטוח לחלוטין. גם אם בדק ועשה מאמצים גדולים, הוא יכול
אולי לגלות לאחר זמן מה פרטים שלא לקח בחשבון. אבל מכל מקום זה

בטח לא אומר שאפשר לוותר על הבדיקה.

החקירה עוזרת להגדיל את הסיכויים לבחירה טובה יותר ולהקטין את
הספקות באופן יחסי כמה שאפשר. אם אדם יזניח את הכל ויחיה איך

שמזדמן לפי תחושת בטן, אז מראש אין לו שום סיכוי.

הדבר דומה לאדם שמנסה להגיע לכתובת לא מוכרת אי שם בעולם.
אם הוא סתם יתחיל ללכת בלי לדעת את הכיוון, אז בוודאי לא יגיע אל
הכתובת, ואולי אפילו יתרחק ממנה יותר. וכי מה הסיכוי שיגיע בדיוק

לכתובת הנכונה במקריות מוחלטת?

יסתכל יחקור,  צעדים,  יתכנן  לברר,  ינסה  לחשוב,  יתחיל  אם  אבל 
במפה, ישאל אנשים שמבינים וכו’, אז לאט לאט יתקרב. בתחילה יגיע
יצמצם וכך  לעיר,  ינסה להגיע  יברר על המדינה, משם  ליבשת, משם 

אפשרויות, ואולי לבסוף יגיע לאותו מקום לא מוכר.

וכל להגיע.  צריך  מדויקת שאליה  כתובת  איזו  כמו  היא  כך האמת 
השאר מסביב זה שקר גמור. ומובן שאם נצפה שסתם נעביר את החיים

וכאילו שהאמת תנחת עלינו מעצמה, אז זה לא יתכן כלל.

אבל אם ננסה להתאמץ ולחקור, לאט לאט נוכל להתקרב לכיוון היעד.
בתחילה נצמצם אפשרויות, נשלול שקרים גמורים, ננפה את המידע עד

שנצליח לקבל תמונה כללית.

וגם אם לא נצליח להגיע לאמת המדויקת, לפחות נתקרב אליה ונימנע
מהמון טעויות.

וזהו המסע שהאדם עובר בחיים. שמגיל אפס הוא מתחיל את המסע,
עוד חוקר  כלים,  עוד  רוכש  ומתקדם,  הצעדים  את  בוחן  לאט  ולאט 

פרטים, מתנסה, מברר, מתבונן, וכך עם הזמן מגיע להשגות.
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למה שנרצה בכלל לחיות אמת?

ולכאורה, ישנם אנשים שלא כל כך אכפת להם מהאמת, ואולי אפילו
היו מעדיפים לא לדעת, ובטח שלא להתאמץ לשם כך. אז צריך לשאול

מדוע שבכלל נרצה לחיות אמת?

הרי מי בכלל מבטיח לנו שהאמת היא טובה? אולי בכלל העולם הוא
אכזרי ועדיף לחיות בשקר ודמיון ולא לדעת מכך? אולי עדיף להמשיך
את החיים בלי להבין אותם, וכך להמשיך לחיות בהצגה שלנו בצורה

נוחה, בלי להתאמץ ובלי לשנות דבר?

יגיע למסקנה בוודאי  הוא  כך ברצינות,  על  יחשוב  אבל אם האדם 
שהוא רוצה רק אמת. אף אחד לא מעוניין לחיות בשקר, וזה לא משנה

כמה טוב הוא יהיה.

לגור בו, מאשר לקנות באותו יעדיף לקנות צריף קטן  וכמו שאדם 
סכום ארמון ענקי מאיש נוכל שהוא כלל לא הבעלים שלו. הוא יעדיף
יפה אישה  עם  מאשר  אותו,  שתאהב  ממוצעת  אישה  עם  להתחתן 

ומוצלחת שמנצלת אותו ורוצה לעשות לו תרגיל.

את ולהעדיף  להתבלבל  עלול  עצמו  האדם  שקרים,  מרוב  ואמנם 
התאוות והיצרים באותו רגע, כי אלו רגעי חולשה. אבל כשהוא חושב על

הדברים בצורה מיושבת, אז בוודאי שהוא רוצה אמת.

והראייה לכך היא שכל אדם מעדיף להתעורר בבוקר ולהשקיע בחיים
האמתיים שלו, מאשר להמשיך לישון ולחלום חלומות שונים. הוא יכול
לשבת כל היום ולדמיין דברים נחמדים, הוא יכול לקחת כדורי שינה

שיאפשרו לו להמשיך לישון ולחלום, אבל הוא מעדיף לחיות מציאות.

חלומות מתוקים?

ותארו לכם שהיו מציעים לאדם שיקוי פלא שיגרום לו להירדם למשך
שבעים שנה, ובכל הזמן הזה הוא יחלום דברים נהדרים ממש. יהיו לו
רוצה היה  הוא  רגע. האם  מכל  ייהנה  והוא  ביותר  הטובים  החלומות 
חיים של  שנה  שבעים  על  מוותר  היה  האם  שיקוי?  אותו  את  לקחת 
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אמתיים לטובת חלומות נפלאים?

אף אחד לא היה מסכים לדבר כזה. כי כל אדם מבין שיש לו אחריות
על עצמו. יש לו אחריות על המשפחה שלו, על הסביבה, על ההתקדמות

האישית. אז איך יבזבז את הזמן היקר שלו על דמיונות והבלים?

הוא מבין שהוא צריך להשיג השגות אמתיות, לחוות דברים אמתיים.
ולדמיין לחלום  נחמד  אמנם  זה  דמיוניים.  לחלומות  טעם  שום  אין 

לפעמים, אבל בוודאי לא בתור תחליף לחיים האמתיים.

ואמנם לפעמים האדם נגרר לדמיונות, ואז קשה להתנתק מהם. וכמו
שהוא נמשך לתאוות והבלים שמבזבזים את זמנו ואינם אלא דמיונות

בלבד, וכמו סרטים והצגות וכדומה.

אלא שאף אחד לא יקדיש את עיקר חייו לזה באופן יזום ומתוכנן,
מתוך מחשבה ורצון אמתי. הוא לא ישקיע למשל כסף או מאמץ כדי
לשנות את הסוף של הסרט הבדיוני או את החלום לטוב יותר. כי הוא
מבין שזה חסר משמעות. הוא מבין שעיקר ההשקעה היא דווקא בחיים

האמתיים.

לא דברים  שיש  יודע  הוא  וירידות,  עליות  בחיים  שיש  יודע  אדם 
נעימים, הוא יודע שלא הכל מתוק, אבל מכל מקום הוא רוצה לחיות, כי

הוא רוצה אמת. הוא רוצה להשיג השגות במציאות, בחיים האמתיים.

אף אחד לא היה רוצה להתעורר בעוד עשרות שנים לימים האחרונים
של חייו ולהבין שבזבז את כל ימיו בשינה. לראות שיכול היה לשנות
אבל כעת כבר מאוחר מדי. זה כאב עצום וזה לא משנה כמה יפים היו

החלומות שחלם במשך התקופה הזו.

איבוד שליטה על החיים

וזה המחיר הכואב של השקר. שבסופו של דבר מתעוררים למציאות.
כמו שאדם שותה שתייה חריפה או לוקח סמים כדי לברוח מהצרות, אבל
זה זמני. בסופו של דבר זה בלתי נמנע שיתעורר למציאות גרועה יותר

ויאלץ להתמודד.
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ככל שהאדם בורח יותר מהמציאות, כך הוא פחות מצליח להבין אותה
ולשלוט עליה, ואז ממילא הוא רק מכניס את עצמו למקומות גרועים

יותר.

אותו אדם מאבד את ההזדמנות לחיות חיים אמתיים, לנווט את חייו
למקום הרצוי, לקבל החלטות ולהשפיע. כמו מנהל בכיר שיוצא לחופשה
בדיוק בזמן קבלת החלטה חשובה והרת גורל שנוגדת את רצונו, ואז הוא

מפספס את ההזדמנות שלו להשפיע.

בכל רגע בחיים ניתן לקבל החלטות טובות ולהתקדם. בסופו של דבר
האדם יתעורר וכל כך יצטער על כל מה שיכול היה לעשות ולא עשה. על

כל החיים שפספס. על כל מה שיכול היה להשיג.

לחיות במשך שבעים שנה באושר מוחלט. יכול  לצורך משל, אדם 
להיות נשוי באושר, מוצלח, עשיר, ילדים ונכדים מוצלחים וכל הדברים

שאפשר לחלום עליהם. ואז פתאום לגלות שהכול היה שקר.

כל השנים, שהילדים שלו רימתה אותו  פתאום הוא מגלה שאשתו 
שנאו אותו וגנבו לו את כל הכסף, שכל החברים צוחקים עליו מאחורי

הגב וכו’.

הוא לפתע מוצא את עצמו זרוק ברחוב ללא בית, ללא משפחה, ללא
חברים, ללא ממון וללא כלום. כשאדם מתעורר למציאות שכזו, הכל

מאבד את הטעם. כל עולמו מזדעזע ומתערער.

אילו היה יכול להחזיר את הזמן, בוודאי שלא היה בוחר שוב בחיים
כאלו, ולא משנה כמה כיף היה לו במשך שבעים שנה. כי הוא מבין שזה

שקר.

אילו היו מאפשרים לו לבחור אם הוא מעדיף לגלות את השקר כבר
וישמח משבעים שנה שנדמים ייהנה  לחלופין שקודם  או  מההתחלה, 
כזוהרים ורק אחר כך יגלה, אז בוודאי שהיה רוצה לדעת כמה שיותר

מהר על השקר. שיהיה מודע וישנה מה שאפשר.

אף אחד לא רוצה לחיות בהצגה נפלאה בזמן שכולם צוחקים עליו
מאחורי גבו ורק נותנים לו תחושה כאילו שהם מכבדים אותו. אילו היה
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בזוי ונלעג, היה מעדיף לדעת מזה מאשר לדמיין שכולם אוהבים אותו.
כי אדם רוצה אמת.

גנב זר  אדם  שאם  עקיצה.  למישהו  שעושים  כואב  כך  כל  זה  לכן 
מאיתנו, אז אמנם זה לא נעים. אבל אם החבר הכי טוב שכל כך בטחנו בו
התגלה כנוכל שרימה אותנו במשך שנים, אז זה כואב ממש, ומבינים

שכל החברות לא הייתה שווה כלום כבר מההתחלה.

יותר מהכסף או הרכוש כואבים  וחוסר הביטחון  כי תחושת השקר 
שאבד. זה מערער את כל ההסתכלות שלנו על החיים. מסתכלים לאחור
ומצטערים על כל התקופה שעברנו. איך לא ידענו את האמת? איך לא

ראינו את הרמזים? מדוע חיינו בשקר?

הכאב הגדול של חיי השקר

ולצערנו כל זה לא רחוק כלל, אלא שזה תהליך שכמעט כל אדם עובר
בחייו. שהוא מוקף בשקרים, תאוות, יצרים, רצונות, רגשות, והוא בטוח

שכל זה לטובתו. הוא בטוח שהוא נהנה.

אבל בסוף האדם פתאום מבין איך שהיצר בלבל אותו וצחק עליו כבר
מההתחלה. האדם מרגיש שזה חלק ממנו, כמו קול פנימי שמדבר מתוכו
ורוצה בטובתו, שיהיה מאושר ושמח. אבל בסוף יבין שעקץ אותו ורק

ניסה לאבד אותו מן העולם.

אדם מסתכל על הבלים, מתעלם מרמזים, זורם עם מה שיש ומנסה
שיהיה כיף. הוא אומר שלפחות הוא נהנה. הוא לוקח בחשבון שגם אם

יסבול לאחר מכן, לפחות עשה כיף בעולם הזה.

אבל בסופו של דבר הוא יבין שגם אותה הנאה דמיונית מעולם לא
הייתה. הכל היה שקר. הכל היה רע כבר מההתחלה. אם היו נותנים לו
אפשרות להחזיר את הזמן וליהנות מחדש מאותן תאוות, היה בוודאי

מואס בהן ומתרחק מכל ההנאות השקריות.

אדם רודף אחרי תאוות, מתעסק עם הנאות העולם הגשמיות ומתעלם
מהרמזים הרוחניים. אבל בסופו של דבר ירגיש כל כך כאב מאותן הנאות
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שקריות. כי הן עצמן אלו שעיכבו אותו מהאושר האמתי. הוא יגלה שהן
עצמן הביאו לו צרות וייסורים.

וכמו שאדם משתעשע ונהנה, לוחץ על כפתורים צבעוניים שמדליקים
ושלום שכל לבסוף, מגלה חס  ואז  וכדומה.  אורות, אוכל בשר טעים 
טעים בשר  ואותו  ומכריו,  קרוביו  את  שהרגה  פצצה  הפעילה  לחיצה 

שאכל היה חס ושלום בשר ילדיו.

כיף לא חושב שלפחות עשה  בוודאי  הוא  לאחור,  מסתכל  כשהוא 
לו כואב  דמיוניות.  הנאות  אותן  את  שונא  שהוא  אלא  בעבר.  ונהנה 

לחשוב עליהן והיה נותן הכל כדי לבחור אחרת.

מהעולם נהנים  שאנו  חושבים  היצר,  לעצת  מקשיבים  אנחנו  כך 
מקום מכל  אבל  לצמוח,  מאיתנו  מונע  שזה  מבינים  ואמנם  החומרי, 

מתנחמים בכך שלפחות כעת אנו נהנים.

אבל זה לא כך. כי לעתיד לבוא, נגלה את האמת ונראה שכל אותם
העולם הנאות  שלנו.  הרוצחים  הם  כיף,  לנו  שהיו  שחשבנו  הבלים 

שרדפנו רצחו את כל ההשגות הרוחניות שהיינו יכולים להשיג.

אז נצטער על כל מה שהיה כבר מההתחלה. כל תאווה שרדפנו תיראה
לנו מכאיבה ותגרום לנו צער איום. זה כאב עצום.

רק מתוך אמת אפשר להתקדם

וכואב זה קשה  גם אם  לחיות את החיים בצורה אמתית,  מחובתנו 
נוכל ודרכם  להתמודד  נוכל  איתם  שיהיו מעט קשיים  עדיף  לפעמים. 
מתמשך מבלי שום לחיות בשקר  מאשר  חיינו,  את  ולשפר  להתעלות 

ידיעה מה קורה איתנו.

יחקור היטב בוודאי  הוא  כלשהי,  לו מחלה  לאדם שיש  יספרו  אם 
כדור איזה  לקחת  הוא  שירצה  בה. הדבר האחרון  לטפל  כיצד  לדעת 
שכחה שיגרום לו לשכוח שהוא חולה, כך שהוא יוכל להמשיך לחיות

בצורה רגילה מבלי לדעת שמצבו מחריף מיום ליום.

ואם בדברים כאלו זה כך, אז על אחת כמה וכמה שצריך לדעת את
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האמת ולא לחיות בדמיון בנוגע למהות החיים שלנו. וכי נקריב את הדבר
החשוב ביותר שלשמו אנו קיימים בעולם ונזלזל בו?

הטבע ביד  אותו  להשאיר  או  ממנו  להתעלם  שאפשר  דבר  לא  זה 
והמזל. מחובתנו לגלות את האמת ולעשות כל מה שאפשר כדי להציל
את מהם  ולהוציא  יותר  טוב  למקום  אותם  להוביל  שלנו,  החיים  את 

המרב.

ואמנם האינסטינקט של רדיפת האמת טבוע בנו, אבל לא פעם יש לנו
בחירה בין מה שנכון לעשות ובין מה שקל ונוח יותר, ופעמים רבות אנו

בוחרים בדרך הקלה.

אדם שישב עם עצמו ויחשוב בהיגיון על הדברים בוודאי יעדיף את
האמת. אבל ברוב הזמן הוא בהכחשה, הדחקה וחוסר חשיבה. ואז הולך

לפי התאוות המזדמנות ולא חושב על תכלית כלשהי.

לבחור חזקים  מספיק  שנהיה  הדבר,  את חשיבות  לזכור  עלינו  לכן 
בדרך הנכונה והטובה, ולאו דווקא הקלה או המושכת יותר. שאם נסתכל

על התכלית והמטרה, אז בוודאי שעדיף להתאמץ ולהשקיע.

לא להתעלם

טבע האדם מושך אותו לעצלות במקומות שאינו מוצא בהם תועלת
וכאשר אחריות.  ולהסיר  חייהם  על  להקל  מחפשים  אנשים  מוחשית. 
מבינים כמה מאמץ דרוש כדי ללכת בדרך האמת בהתמדה, הם פשוט

מעדיפים להתעלם ולשכוח מזה.

ואמנם האדם יודע בתוכו שזה לא נכון, הוא מרגיש שזו לא אמת, אבל
הוא עושה הכל כדי להשתיק ולהחביא את הרגש הזה. כי הוא מבין כמה

זה מחייב ודורש מאמץ.

ועיקר המחשבה של האדם היא שכל עוד הוא לא יודע, אז זה לא יזיק
לו. ואם ישקיע ויעמיק בזה, אז יהיה מחויב. אבל הדבר ברור שזו שטות.

שכל אדם כבר מחויב בזה בכל מקרה.

זה כמו אדם שנוהג ברכב בצורה מופרעת, ולא רוצה להוציא רישיון כי
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זה יחייב אותו לנהוג על פי הכללים. הוא לא רוצה ללמוד מה זה רמזור
אדום, כי זה יחייב אותו לעצור. לא רוצה להביט בשלטי הכיוון, כי זה

יחייב אותו ללכת דווקא באותו כיוון.

המציאות המציאות.  את  משנה  לא  בוודאי  האדם  של  הידע  חוסר 
קיימת בצורתה והוא מחויב בה, בין אם הוא מודע לה או לא. ורק שככל

שישקיע בהתעניינות וחקירה, אז יצליח לנווט טוב יותר.

אמנם הכי קל לומר שנחייה את הרגע ונעשה חיים, אבל זה כמו שאדם
לוקח סמים וחושב שהוא נהנה מהם, בלי לדעת שהוא הורס לעצמו את

החיים.

תירוצים

ואמנם רוב האנשים חיים בצורה כזו של התעלמות. אלא שלפעמים
תשובה הרהורי  ואכזבה,  החמצה  ריקנות,  מרגישים  זועקת,  האמת 

תוקפים, ואז כבר קשה לחיות בשקט עם השקר.

ואז אדם מבין שהוא לא יכול לחיות בסתירה. הוא לא יכול להרשות
לעצמו לדעת שיש אמת ברורה שהיא דרך החיים הטובה ביותר, ובכל

זאת לזלזל בזה וללכת בדרך הפוכה.

אז האדם ממציא תירוצים שונים ומנסה להוכיח לעצמו שכאילו האמת
היא שונה, כך שתתאים לנוחות שלו ולהשקפת העולם שלו. יש לו תאווה
מסוימת, אז הוא מוצא לה היתר דמיוני. יש לו קושי מסוים, אז הוא מניח
הוא טוען שכולם אז  מסוימת,  רגילות  לו  יש  להתעצל בדבר.  לעצמו 

עושים את זה וזה בסדר.

פעם בכל  בזה  ונכשל  דיאטה  לעשות  שמנסה  לאדם  דומה  הדבר 
מחדש. הוא נופל בתאוות ואוכל מזון שמן כלשהו. אז בפעם הראשונה,
הוא מצטער מזה ממש. הוא מבין שנפל בתאוות ומרגיש כמו בהמה שלא

יכולה לשלוט בעצמה.

יכול כי אדם לא  זה רק בפעמים הראשונות של הכישלון.  אבל כל 
לחיות את כל החיים שלו בהרגשה שהוא אפס. הוא לא יכול לחיות עם
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רגשות אשמה, להיות בצער ולהרגיש כושל ולא יוצלח בכל פעם שהוא
הופך לרעב. הוא מוכרח לחיות בשלום עם עצמו.

את שהופכים  שונים  תירוצים  לתרץ  מתחיל  הוא  האדם  מטבע  אז 
התאוות להיתר, כך שיוכל לחיות בשלום עם היצרים שבתוכו, ולא ירגיש

שהוא נמצא במלחמה מתמדת.

הוא בונה תיאוריות שלמות כדי להרגיש טוב עם היצר. הוא אומר
לעצמו שמדי פעם זה טוב לאכול איזו סופגנייה שתיתן לו כוח. שאולי
שהוא להרזיה.  שיביא  מהיר  חומרים  לחילוף  יגרמו  וסוכר  ממתקים 
חושש מחולי אם לא יאכל מספיק. שאולי לא שווה להתאמץ בשביל

לרזות, שהרי הצליח להסתדר עד עתה כפי שהוא.

ויודע שהן מזיקות, אבל מספר לעצמו שכאילו הוא מעשן סיגריות 
מזיקים אוכל מאכלים  לא משפיע. הוא  זה  מותר, שעליו  זה  בשבילו 

וכאילו מחליט שהוא אדם בריא וחזק שיכול להתמודד.

מתוך שכזו  מחושבת  למסקנה  הגיע  שבאמת  משום  לא  זה  כל 
השיקולים השכליים, אלא בגלל שכך התאוות הכתיבו לו. שאין לו כוח
תירוצים לעצמו  וממציא  אליהן  נכנע  הוא  אז  עם התאוות,  להתמודד 

שכאילו זה בסדר, להראות לעצמו שהוא לא כישלון.

ומכאן מובן שאדם מאבד את כל האמת בצורה שכזו. שהוא בונה
לעצמו תאוריות שלמות ותפיסות עולם שקריות וכוזבות כדי שיתאימו

ליצרים ולתאוות שלו.

לו בדבר, הוא מעצב לעצמו תפיסת נגיעות אישיות שיש  כך מתוך 
לו נוח  שלא  הדברים  את  מעלים  הוא  משלו.  ואישית  מיוחדת  עולם 
להתמודד איתם, וכך בונה לעצמו שקר גמור בתור תפיסת עולם. וכאילו

שהכול עם ראיות, הוכחות והנחות יסוד ברורות.

הוא מניח הנחות שגויות ומוכיח דרכן שדרך החיים שלו היא בדיוק
האמת. בעוד שאנשים אחרים צריכים לטרוח וללמוד מהי האמת, הוא
עצמו כאילו קיבל במתנה תובנות חכמות בלי מאמץ. הוא כבר יודע הכל
ולא צריך ללמוד כלל. כך לאט לאט במשך השנים הוא מלטש לעצמו

 85 



לא להתחמק מחיפושים  חלק א – הקדמות מחפשים את האמת 

אמת אישית ומיוחדת משלו.

שאנשים בסיס  וחסרי  טיפשיים  משפטים  לצטט  מתחיל  הוא  ואז 
המציאו כאילו שיש להם עומק. "איש איש באמונתו יחיה", "לכל אחד
יש את האמת שלו" וכו’. וכך בפשטות הוא יכול לעצב לעצמו את החיים

שנוחים לו, וכאילו לקבל על זה אישור שהוא חי אמת.

האמת שלי

אנשים רוצים לחיות חיים נוחים שיתאימו לצרכים שלהם. הם רוצים
להגשים רוצים  לחץ,  להוריד  רוצים  ליהנות,  רוצים  תאוות,  לממש 

חלומות וכו’.

להנהגות החיים נעימים שסותרים  לא  דברים  לגלות  רוצים  לא  הם 
שלהם. לכן הם מעדיפים להתעלם ולחיות בשקר. הם חושבים שבסך

הכל טוב להם וזה מספיק.

אלא שהם לא יכולים לספר לעצמם שהם חיים בשקר. הם מרגישים
הם אז  שלהם.  המצפון  את  נוגד  זה  בשקר.  לחיות  מעצמם  נעים  לא 
מספרים לעצמם שזו האמת. כל זה מתרחש בתת המודע בלי להרגיש. הם

פשוט משכנעים את עצמם שיש להם אמת משלהם.

ואז ממילא הם לא מרגישים צורך לחפש את האמת, כי הם בטוחים
שהיא כבר אצלם בכיס. יש להם הרי אמת אישית משלהם שמשתנה בכל
פעם בהתאם לתאוות ולדחפים. כאילו כל אדם יכול להמציא לעצמו את

האמת כפי רצונו.

קל פתרון  זה  להיפטרואמנם  עוזר  גם  זה  המצפון.  את  להשתיק   
אבל משאלות מטרידות של אנשים עם כיפה שאין עליהן תשובה אמתית.

. כי אי אפשר להמציא אמת. אמת היאמעבר לזה אין לזה שום היגיון
אמת, בדיוק ההפך מדמיון והמצאות אישיות.

כל אדם תופס את העולם בצורה שונה וחושב בצורה שונה, וכך מגדיר
את האמת בצורה שונה. ואם כן כיצד יתכן שכולם צודקים?

הרי אם האמת של האחד והאמת של האחר היא לא אותה אמת, אז
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יוצא שזו כלל לא אמת, אלא דעה אישית.

כוח המשיכה על  "לצפצף"  יכול  אדם  ויחידה.  מוחלטת  היא  אמת 
את ישנה  לא  זה  אבל  לרחף,  יכול  שהוא  היא  שלו  שהאמת  ולומר 
הקרקע אל  יצנח  זה  את  שינסה  אדם  אותו  טיפה.  אפילו  המציאות 

בהזדמנות הראשונה ויגלה את כוח המשיכה בעל כורחו.

ותארו לכם למשל שאדם יואשם ברצח בבית דין, ולהפתעת הדיינים
הוא יטען שהרי לכל אחד יש את האמת שלו, ולפי האמת שלו מותר

לרצוח.

ואמנם ברור לנו שזו טענה טיפשית לחלוטין. אבל צריך להבין שזו
בדיוק המשמעות שלכל אחד יש את האמת שלו. שבמקום להתאים את
עצמנו לאמת המוחלטת והאמתית, אנו כאילו ממציאים אמת משל עצמנו

כפי רצוננו ומתאימים אותה לצרכינו.

לדון אי אפשר  כללים.  אין  אז  שונה,  היא  כל אדם  אם האמת של 
ולחוקק חוקים. כל אדם פועל על פי תפיסה אישית ומבחינתו זו אמת
שאי אפשר לערער עליה. אף אחד לא יכול לבוא בטענה לאחר, כיוון

שהאמת שלו מאשרת את מעשיו הלקויים.

כל אדם רואה את העולם מתוך ההשקפה האישית שלו. האחד חושב
שסכום כסף מסוים שייך לו וחברו חושב שהוא שייך לו. לכן הם באים
לבית דין כדי שיוכיחו מי צודק והיכן האמת. אבל אם לכל אחד אמת

משלו, אז שניהם צודקים ואי אפשר להכריע בדבר.

המילה אמת מייצגת דבר מוחלט שמחייב את כולם. אם אדם רוצה
לחיות בדמיון זו בחירה שלו. זה עניין שלו כיצד לחיות את חייו ולתפוס
את העולם. אבל שיהיה לו ברור שזו תפיסה אישית משלו. שלא ישלה

את עצמו לחשוב שזה סוג של אמת.

חיים בשלום עם השקר

למרות כל האמור, רוב האנשים לא מוטרדים מכך כלל. כי כל אדם
מטבעו בטוח שהוא צודק וכולם טועים. הוא נגוע ותמיד מצליח לדון את
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עצמו לכף זכות.

וכמו שיש אדם שאוהב נדמה שאין בזה שום חיסרון.  בנוסף לכך, 
מאכל מסוים ואחר שלא אוהב את אותו מאכל, כך מבחינתו יש אדם שחי
לפי התורה ואחר שחי בתפיסת חיים שונה. כמו שהטעם שונה, כך גם

האמת יכולה להיות שונה. לכן לא רואים צורך ליישר קו.

וכך האדם חי בשלום עם "אמת" מזדמנת, וגם אם היא ליצנות, שיש
בה סתירות רבות ואין לה שום בסיס. הוא פשוט מתעלם מכל מה שלא

מסתדר וממשיך לחיות כרגיל ללא שום קושי.

כל אלו הם תירוצים שכאילו מאפשרים לאדם לחיות כפי שנוח לו.
להיות צודק. להישאר בשקרים שלו בלי להתאמץ לעשות שינוי.

אבל בניגוד לענייני טעם, שבהם אין חיסרון בזה שאדם אוהב דבר
מסוים או לא, בענייני הקיום, משמעות החיים, התפקיד, התכלית, מי
אנחנו וכדומה, אין מקום לדמיונות. האדם צריך לפעול ולהשיג השגות

אמתיות ואין מקום לדעות כוזבות חסרות בסיס.

הדבר דומה לרופא שממציא אמת משלו לפי השערות ותחושות בטן,
ומחליט לעשות ניתוח לחולה על פי התפיסה האישית שלו. הוא זונח את
כל מה שלמד, מתעלם מתוצאות הבדיקות והולך לפי מה שהוא חושב

שנכון.

הדבר ברור שזה יגרור אסון. הרופא ייכשל, החולה יסתכן והוא עתיד
לתת את הדין על כך. לא הולכים בדברים שכאלו על פי תחושת בטן,

אלא עושים מה שצריך לעשות על פי הכללים.

הרופא מוכרח לדעת את תפקידו, מוכרח להיות בקיא ומקצועי, מוכרח
לקיים את השליחות שלו, והכל על פי החוקים וההוראות.

שעליו מקומות  יש  להתבטא,  רופא  לכל  שיש מקום  בוודאי  אמנם 
על מורכב  זה  כל  אבל  מדעתו,  דברים  ולהוסיף  דעת  שיקול  להפעיל 

הבסיס הרחב שעליו הוא נשען ולא בא כתחליף.

וכך בכל התחומים. ככל שאדם מתעסק עם דבר רציני וחשוב, עליו
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כללים, חוקים,  פי  על  וללכת  האישית,  והתפיסה  הרגשות  את  לבטל 
הוראות ומכשור מדויק. ועל אחת כמה וכמה בעניין החיים, שזהו הדבר

החשוב והרציני ביותר שיש לאדם לחקור.

לא להסיר אחריות

להיפטר וכך  מעליו  האשמה  את  להסיר  יכול  שהוא  חושב  האדם 
מהדין. הוא נותן אולטימטום שיוכיחו לו את האמת, ואם לא יצליחו, אז
הוא כאילו פטור מהכול. הוא חושב שמה שהוא לא יודע לא יזיק לו, ואם

יישאר טיפש, אז יסיר מעליו כל אחריות.

אבל מובן הדבר שהוא לא עשה בזה כלום, והוא היחיד שסובל מזה.
וכי אחרים צריכים להוכיח לו את הדברים? וכי אם הוא לא יודע אז זה
פוטר אותו באיזשהו אופן? הרי זה החיים שלו והאחריות מוטלת עליו

בלבד.

אנשים טוענים שכך הם גדלו ואף אחד לא לימד אותם, ואז כאילו שזה
הכל עוזבים  פשוט  לאמת,  להגיע  ולנסות  להתאמץ  במקום  בסדר. 

ואומרים שרק אם זה יגיע אליהם, אז ישתנו.

הם מעדיפים לא ללמוד ולא לדעת וסבורים שבצורה כזו יש להם פטור
מהכול. במקום לחקור את הדבר כדי להגיע לאמת, עוזבים את הכל בידי

הטבע והסביבה.

אלא שזה בוודאי לא פועל בצורה שכזו. המציאות קיימת בכל אופן
ומשפיעה עלינו בין אם אנו מתחברים אליה או לא.

רעל הדבר דומה לאדם ששומע כמה מכרים שמדברים ביניהם על 
מסוכן שהכניסו במפעל מסוים שמייצר מאכלים שונים. אותו אדם מבין
שהם כנראה מדברים על מאכלים שגם נמצאים בביתו, אז הוא מתרחק

מהם כדי לא לשמוע את שיחתם, וכך הוא חושב להינצל.

הרי הוא יודע שאם ישמע את דבריהם ויגלה שהמאכלים שנמצאים
בביתו מורעלים, אז הוא יצטרך לזרוק אותם לפח. אבל הוא לא רוצה
להפסיד אותם, הוא רוצה לאכול אותם וליהנות מהטעם הערב שלהם.
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לכן הוא בורח כדי לא לשמוע שהם מורעלים וכך חושב שהכול בסדר כי
הוא לא שמע במפורש שיש שם רעל.

אבל מובן לכולם שזו טיפשות גמורה. שהרי אם המאכלים מורעלים,
אז בוודאי שהיה רוצה לדעת מכך וזה לא יעזור להתעלם. הרי השפעת
לא, הוא או  יודע מכך  אם הוא  בין  בידיעה שלו.  תלויה  אינה  הרעל 

מושפע מכך. לכן עדיף לדעת כדי להינצל.

כך כולנו הולכים בעולם חשוך ולא מובן. מלאים בשאלות, מוקפים
ואז מדי פעם שומעים מעט על ולא מבינים את המשמעות.  בשקרים 
המקורות, על הקיום, על הבורא, על התכלית, ומבינים שזה מחייב, אז

מעדיפים להתרחק וכך לתרץ לעצמנו שאנו לא יודעים.

כמו אותו אדם טיפש שלא רוצה לדעת שהאוכל שלו מורעל, כך אנחנו
לא רוצים לדעת שהתאוות שלנו אסורות, שהדרך שלנו לא טובה, שאנו
מפספסים את החיים שלנו בתאוות והבלים שלוקחים אותנו חס ושלום

לאבדון.

אבל אם אדם ירצה לנהוג בחכמה, אז בוודאי שירצה להתאמץ לחקור
וינסה לקבל כמה שיותר ידע כדי לדעת מהי האמת. לא כפי מה שנוח לו

לשמוע ולדעת, אלא כפי המציאות האמתית.

רצון למצוא אמת

ואמנם ישנם רבים שכן היו רוצים להיות אמתיים ואינם רוצים לחיות
בשקר. אבל מכל מקום המוח שלהם פיתח נוגדנים לאותה אמת. כי בתוך

תוכם ישנם יצרים בוערים ורצון למימוש תאוות.

ואז אותם אנשים חושבים שהם רוצים למצוא אמת, אבל בפועל הם
מנסים בכל הכוח להכחיש אותה. ואפילו בלי שהם יודעים מכך. שכאילו

משהו מבפנים מושך אותם להתרחק מהאמת.

כשאדם רוצה דבר כלשהו, מתוך יצרים ותאוות וכדומה, אז השמיעה
רוצה והוא מבין מה שהוא  והתפיסה שלו הופכות להיות סלקטיביות 

להבין.
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שאם מישהו ייתן לו שלושים טענות חזקות נגד התאווה, ומישהו אחר
טענה אותה  מבחינתו  אז  התאווה,  בעד  קלושה  טענה  איזה  לו  יביא 
קלושה תיחשב למוחצת ומכריעה. והוא יהיה בטוח שזו אמת, שהרי יש

לו טענה שנראית לו ברורה.

הוא לא ירגיש שהוא מרמה את עצמו, אלא בלי לשים לב יתעלם מכל
הטענות החזקות, וימשך לאותה טענה חלשה. כי יש לו עניין שאותה

טענה תהיה הצודקת, ולכן הוא נמשך אליה.

איזה שלט חוצות ענק שאומר שזו היא אין  הרי על הדרך הנכונה 
האמת כך שכולם יזהו אותה. אלא שצריך לחקור מתחת לפני השטח ורק

אלו שמתעקשים למצוא תשובות הם אלו שיזכו לגלות אותה.

לבסוף שמצאו אותה. ורבים בטוחים  ויוצא שרבים מחפשים אמת, 
אבל בפועל רק מעטים מצליחים באמת להגיע אליה. רוב האנשים פשוט

מוצאים את הדעות שרצו לשמוע וסומכים עליהן בתור אמת.

שמתייאש או  השקר  בחיי  נוח  מרגיש  אדם  שכאשר  לדעת  וצריך 
מחיפוש תשובות, אז גם אם התשובות יגיעו עד אליו במגש של כסף,
בצורה הברורה ביותר, מכל מקום הוא ימשיך להתעלם. כי הוא התרגל

להעלים את הדברים.

לפעמים ישנם דברים ברורים מתחת לאף של האדם, אלא שכאשר הוא
לא מנסה למצוא את אותם פרטים, אז הוא לא מצליח לראות אותם.

אפילו שהם נמצאים מול עיניו ממש.

לכן הדבר ברור שאדם שבאמת רוצה לקבל תשובות, מוכרח קודם כל
להסיר את החסימות שיש לו בראש ולהיות פתוח לקבל.

אין זה אומר כמובן שצריך לקבל כל דבר. בדיוק להפך. צריך לחקור
ולהיות ביקורתיים כמה שיותר כדי לסנן את המידע ולקבל רק את מה

שנכון, אמתי ומדויק.

אלא שצריך לרצות לקבל תשובות אמתיות, וגם אם הן לא מוצאות חן
בעינינו. עדיף להבין שהדרך שלנו בעניין מסוים אינה נכונה, ואז לקבל
על עצמנו לנסות לשנות אותה כדי לחיות אמת, מאשר להתעקש שאנחנו
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צודקים, וכך להמשיך לחיות בשקר.

אדם צריך להיות אמתי עם עצמו. כל אחד עושה את הבחירות שלו
ורק הוא בלבד אחראי על עצמו. הוא יכול לרמות את כל העולם, אבל

הוא לא יכול לשקר לעצמו.

להתבונן ולחשוב

לעומק החקירות, ולפני הצלילה  סיום חלק ההקדמות,  רגע לקראת 
כדאי רק לתת עצה טובה שתלווה את האדם המחפש אמת, והיא לפנות

המון זמן למחשבה עם עצמו.

ואמנם העניין הזה כבר הוזכר קודם לכן, אלא שמפאת חשיבותו ראוי
לתת לו במה נוספת לפני הכניסה לעומקם של דברים.

כי בסופו של דבר ככל שהאדם יתבונן ויחשוב על הדברים כראוי,
לתוצאות להגיע  יזכה  הוא  כך  ראש,  וכובד  אמתי  נפש  חשבון  מתוך 

טובות ואמתיות יותר.

המטרה היא לא לסיים ספר, אלא להתבונן בחיים ולראות כיצד אנו
יכולים לשפר אותם ולהביא אותם למקום טוב ואמתי יותר.

בעצמו אותן  לחוות  צריך  שהאדם  אלא  טכניות,  אינן  התשובות 
ולהתחבר אליהן. לא לקבל אותן מתוך חוסר ראיות, אלא מתוך הבנה

עמוקה, מחשבה והתבוננות.

ויחד עם זאת חשוב לקחת את הדברים בלי לחץ. להשליך מטען עודף
וטרדות. בלי לחצים ופחדים מיותרים.

להיות להשתדל  ולנסות.  לרצות  רק  זה  שצריך  מה  כל  באמת  כי 
אמתיים, להשתדל לחשוב, לעשות את מה שאפשר, ואז ממילא השם

יתברך יכוון אותנו אל הדרך הנכונה והטובה עבורנו.
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יתברך השם  בעזרת  נתחיל  כעת  לדרך,  וההכנות  ההקדמות  לאחר 
בחלק השני, במסע למציאת האמת, וזהו חלק החקירות.

ננסה לברר את העניינים הקיומיים, היותנו בעולם, אם יש תפקיד, מיהו
הבורא, מי אנחנו, עניין התורה והמסורת וכדומה.

להוריד את את הדברים.  לפשט  ונשתדל  פרטים  של  לעמקם  ניכנס 
העומק לגובה העיניים, בשפה ברורה ופשוטה ככל שאפשר.
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מגלים את הבורא

נוגעת למציאות היותנו השאלה הראשונה שנדרשת בחיפוש האמת 
בעולם. כיצד הגענו לכאן? מי ברא אותנו? והשאלה הזו נוגעת לכל אדם

שנברא כפרט, וגם לכל העולם שנברא ככלל.

פי על  בפשטות  לתרץ  יכולים  היינו  פרטי,  אדם  כל  לעניין  ואמנם 
לעולם. אבל באמת כל אדם הם שהביאו אותו  הטבע, שההורים של 

הכוונה היא לעניין הרבה יותר גבוה ועמוק.

שהרי גם אם נאמר שההורים שלנו יצרו אותנו. מכל מקום הדבר ברור
שהם לא עשו כמעט כלום. וכי הם אלו שתכננו לנו את מערכת הנשימה?
וכי הם אלו שבנו עיניים וחיברו אותם למוח בצורה מופלאה שתאפשר

לנו לראות? וכי הם אלו שהתעסקו עם הצנרת במערכת העיכול?

עצמם הם  איך  יודעים  לא  ואפילו  כלום  בזה  מבינים  לא  הם  הרי 
פועלים. הם לא יודעים איך איברי האדם ומערכות הגוף מתפקדים, ובטח

שלא יודעים להרכיב אותם בעצמם מאפס.

כשאדם חולה, כולם חסרי אונים, כי לאף אחד אין ידע ויכולת לתקן
אפילו חלק קטן בגוף האדם. ועל אחת כמה וכמה אם רוצים ליצור אדם

שלם מכלום, שבוודאי אין לנו את הכוח והידע הזה.

אנשים מסתכלים על העניין כדבר של מה בכך. כאילו זה מובן מאליו.
וחיות שמתרבות רואים גם בהמות  יום,  נולדים בכל  שרואים תינוקות 

ומביאות צאצאים, וכך הכל הפך לטבעי וכאילו שאין שאלה.

כל טיפש יכול להביא ילדים בקלות מבלי לדעת שום דבר לפני כן,
מבלי לרכוש חומרים יקרים ומבלי לעמול קשה על היצירה. אבל כל זה
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צריך להדליק אצלנו נורה אדומה. שאם לא אנחנו אלו שעושים ומתכננים
את הכל, אז מי כן?

שיעור בטבע

התירוץ הפשוט והראשוני שבורחים אליו הוא הטבע. שעניין הילודה
הוא תהליך טבעי, וכאילו שהטבע בורא את מערכות הגוף שלנו, מפעיל

אותן ועושה את הכל.

ואמנם זה יכול היה להישמע משכנע למי שהיה מחפש תשובה קלה
ומתחמקת. אבל אדם שמחפש אמת לא משתכנע כל כך מהר.

עצמה בפני  ישות  זו  וכי  טבע.  אותו  בכלל  מהו  להגדיר  צריך  כי 
שחושבת ופועלת בצורה עצמאית? וכי יש לה שכל? וכי יש לה חכמה

לברוא? מהיכן הטבע הגיע? מי מפעיל אותו? מי נתן לו כוח לפעול?

הרי המילה "טבע" אינה מגדירה דבר ממשי. אין מישהו מסוים שנקרא
"טבע". זהו שם כולל ומתחמק לתופעות לא מוסברות שאינן מושגות.

בין אם נרצה לתאר רוח נושבת ובין אם נרצה לתאר כוחות פיזיקליים
מורכבים. בין אם נתייחס לפריחת העצים ובין אם נתייחס לעובר שנוצר

ברחם אמו כאילו מעצמו. הכל זה טבע, אבל זה לא מגדיר שום דבר.

אם למשל היו מספרים לנו שיש דברים שנופלים מהשמיים, אז היינו
כלל. נדהם  ולא  יורד  הגשם  את  רואה  אדם  כל  אבל  נדהמים.  ממש 
ולכאורה זה פלא עצום ממש. מים שנופלים מהשמיים אלינו לארץ. וכי

זה נתפס בכלל? מי התקין מערכת מופלאה וחכמה שכזו?

בנוסף, המים יורדים בצורה מחולקת להפליא, כאילו שיש איזו מסננת
כמו מפל נופלות בבת אחת  לא  בשמיים שמחלקת את הטיפות, שהן 
שיכול להחריב את העולם, אלא מתפזרות במרחב ולאורך זמן, כך שבכל

נקודה תיפול רק טיפה קטנה בכל פעם.

ואז אדם מסתכל על תופעה מדהימה ומורכבת שכזו ובלי להתרגש
מכנה את זה בשם טבע. כאילו שהכול פשוט ואין שאלה.

אמנם עדיין אין לו שמץ של מושג כיצד זה מתרחש ומי מנהל את זה.
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כלל בהבנת התופעה. הוא פשוט מתכוון לו  המילה טבע לא הוסיפה 
שכבר ראה את התופעה, התרגל והפסיק להתרגש ממנה.

הוא לא יודע חצי דבר על זה, אבל מכל מקום הוא חי עם זה בשלום.
הוא נשאר עם אותו חוסר ידיעה בדיוק, רק שהשם "טבע" מרגיע אותו
בשקר בכיף,  החיים  את  להמשיך  שיוכל  כך  והפליאה  מההתלהבות 

ובנוחות, בלי להתאמץ לחקור, לברר או לשנות הרגלים.

המדע יודע?

ואנשים רבים טועים לחשוב שהם כן מבינים כיצד הטבע פועל. הם
מסבירים כמו חכמים גדולים את תהליך אידוי המים והיווצרות העננים
שמורידים גשם, כאילו שהכול מדע פשוט. אבל כל זה רק הסבר ותיאור

לתופעה החיצונית שרואים. העיקר חסר מן הספר.

אין לאף אחד השגה במהות התופעה. רואים את התהליך פועל, אבל
מישהו יודע מה מפעיל אותו? מנין החוקיות הזו? מי נתן בזה חכמה?

וכי מישהו יכול לייצר תופעה כזו בפועל?

אדם לא רואה את השכל שמאחורי הטבע, ובטח שלא יכול לברוא
כאילו מעצמו העולם מתנהל  כיצד  רואה  רק  הוא  כרצונו.  טבע חדש 
ומנסה לתת הסברים וחילוקים לפי ראות עיניו לאותם דברים שאין לו

השגה בהם, ואז הוא מרגיש מבין.

לייצר יכול  וגם  מבין  באמת  שהמדע  ולומר  להתחכם  היה  ואפשר 
או העין,  את  שמחקה  מצלמה  שהמציאו  וכמו  בעצמו.  תופעות 
שמשתילים איברים של אחרים, או שאפילו אפשר ליצור שכפול גנטי של

יצור חי, ואולי אפילו ליצור אדם ממש.

מעודד רק  אלא  בעצמו,  תופעות  מייצר  לא  בוודאי  המדע  אבל 
תהליכים טבעיים שכבר קיימים בטבע מעצמם. הכל מבוסס על הקיים.

המצלמה מועילה רק לאחר שכבר יש עין רואה ולא תועיל כלל לאדם
עיוור. השתלת איברים נעשית רק בעזרת איבר מתפקד מאדם אחר.

שכפול גנטי לא בונה מערכות גוף מתוך שכל וחכמה, אלא מעורר את
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החכמה המצויה בטבע כך שהדבר יתרחש מעצמו.

הדבר דומה לאדם שזורע זרע באדמה ומשקה, ואז צומח עץ. אז הוא
יכול להתרברב שעשה זאת בחכמתו המופלאה, אבל בפועל הוא רק גרם
להפעלת תהליך טבעי שנעשה מעצמו בלי שום הבנה מצדו. כל טיפש

יכול לעשות זאת. וכי יכול היה להצמיח את העץ ללא הזרע המקורי?

זה כאילו נראה לו מובן מאליו, שצמח צומח ואפילו מייצר פרי. שפרה
בחוקיות שפועלת  אדירה  חכמה  זו  והרי  חלב.  ומייצרת  עשב  אוכלת 
והפרה, אבל וגם לא הצמח  זה פועל,  כיצד  מדויקת. האדם לא מבין 

מוכרח להיות מישהו שברא וחקק את החכמה הזו בפועל ממש.

האדם משתמש במה שכבר קיים בטבע הפעיל. אבל לא מבין כלל
כיצד הוא פועל. אין לו השגה בחכמה העצומה שעומדת מאחוריו.

הוא יכול לתאר תהליכים בטבע ולתת הסברים בגאווה, אבל הוא לא
יכול לשנות את כיוון הסיבוב של כדור הארץ או לברוא חול. אם יגיע
לאמצע המדבר בלי ציוד, הוא יהיה חסר אונים וכל הידע לא יעזור לו.

הוא לא יצליח לברוא מים או ליצור חומרים שונים.

הוא יודע שכל החומר בעולם מתפרק בסוף וחוזר לאדמה. אבל הוא
לא יכול לפרק אותו בעצמו בידיים. ובטח שלא לייצר מהאדמה בחזרה
את החומר שנרקב והתפרק בה. וכי הוא יכול לקחת גוש אדמה ולייצר
ממנו איזה פרי או ירק כפי שעושים עצים וצמחים? וכי הוא יכול לברוא

חומר מכלום? וכי יכול לייצר זהב?

ועל אחת כמה וכמה שלא יצליח להרכיב איזה איבר שיכול לתפקד,
כמו לב או ריאה וכדומה. ובטח שלא מערכות שלמות שמתפקדות בדיוק

מופתי. כל תופעת טבע קטנה היא חכמה עצומה ובלתי מושגת.

והרי הדברים האלו נמצאים בעולם, וזה אומר שיש חכמה כלשהי שכן
יודעת לייצר את זה. מישהו ברא את כל החומר וחקק תהליכים בטבע.

ויוצא שאדם יכול לטעון שזה בסך הכל טבע פשוט, כי הוא רואה את
התופעות המוכרחות שהתרגל אליהן כמובנות מאליהן. אבל בפועל הוא
לא באמת מבין כיצד הן פועלות ומי נתן בהן חכמה לפעול. ועל אחת
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כמה וכמה שהוא לא יכול להפעיל טבע כזה בצורה יזומה מעצמו.

השכל שמאחורי הטבע

כאשר האדם טוען שיצירת העובר ברחם אמו זה "טבע", צריך לדייק
הגשם, שהרוח,  היא  כוונתו  האם  מתכוון?  הוא  בדיוק  טבע  לאיזה 

הפרחים או כוח המשיכה הם אלו שבראו אותו?

מי זה אותו טבע שהוא מתכוון אליו? הרי אין מהות כזו בעלת שכל
וחכמה שנקראת "טבע" שפועלת מרצונה. אין מישהו שאפשר להצביע

עליו או להתכוון אליו כשמדברים על חכמת הטבע.

הרי היצור החכם ביותר בטבע זה האדם, והוא לא מבין אפילו חצי
דבר מכל התהליכים המורכבים שמתרחשים סביבו.

ואם הוא עצמו לא מבין איך הטבע פועל, אז איך יתכן שהוא מאמין
כל את  בפועל  מנהלים  ואפילו  שמבינים  בטבע  אחרים  פרטים  שיש 
החכמה כל  את  מנהלים  השמש  או  הצמחים  וכי  האלו?  התהליכים 

האדירה הזו?

כולל שם  שהוא  אלא  כלשהי,  מהות  או  עצמי  גוף  לא  הוא  הטבע 
ורק וחכמה,  שכל  חסר  הוא  עצמו  בפני  אחד  שכל  רבים,  לפרטים 

שמוטבעות בו תכונות מסוימות מוכרחות.

עצים או מפלי מים הם לא דברים חכמים שפועלים מתוך שכל ודעת,
רואים את כל אלא מתוך חוקיות מסוימת שהוטבעה בהם. רק כאשר 
הפרטים מתמזגים בהרמוניה, מבינים כמה חכמה יש בטבע. אבל אין

מהות מסוימת בטבע שהיא בעלת חכמה.

מפעיל שהוא  מתכוונים  שלא  בוודאי  "חכם",  שהטבע  כשאומרים 
שיקול דעת ונוהג בחכמה, אלא שהטביעו בפעולות שבו חכמה.

ישנה חוקיות מופלאה בטבע. ישנו למשל זמן מסוים להריון, וישנם
תהליכים שבהם נוצר העובר וכו’. ואמנם זה משתנה מעט, אבל ישנם
לזוג הורים אבטיח, או ייוולד  יתכן שפתאום  לא  בזה.  גדרים ברורים 

שמשך ההיריון יתקצר לכמה ימים. הכל מדויק.
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וכך ישנם אינספור פרטים שמתנהלים בדיוק מופלא, ומוכרח להיות
ונתן הגדרים  את  חקק  מישהו  זה.  כל  את  מנהל  שכל  בעל  שמישהו 
כזו. אילו הכל היה שרירותי דווקא בצורה  הוראות לדברים להתרחש 

ומקרי, אז הכל היה פועל באנדרלמוסיה, ללא שום חוקים וללא חכמה.

אנו מגדירים את הטבע כ"חכם", אבל כל פרט בפני עצמו אינו חכם
אז אם הטבע פועל בצורה לנהל את הכל.  כוח  לו  ובטח שאין  כלל, 

חכמה, זה אומר שמישהו בעל שכל וחכמה מפעיל אותו.

יוצא מכל זה שהמילה טבע היא הטעיה. שאולי מצטייר אצלנו שיש
מהות כזו שנקראת טבע, אבל זה פשוט כינוי לחכמה נסתרת שפועלת

מאחורי הקלעים ומנהלת את כל הפרטים בעולם.

הטבע מעבר להשגה

כשאדם מסתכל על כל פרטי העולם המופלא, הוא מתבלבל והולך
ועוד בעולם,  אנשים  מליארדי  יש  בזה.  השגה  שום  לו  אין  לאיבוד. 
אינספור יצורים ובריות, צומח, דומם, תופעות וחוקי טבע ופרטי פרטים
בלי סוף. הכל מתפקד בצורה מושלמת, וגם האדם החכם ביותר בעולם

לא מבין אפילו את הפרטים הקלים ביותר.

כל את  בזה  פותר  שהוא  וחושב  "טבע"  במושג  משתמש  הוא  אז 
הבעיות של העולם. אבל הוא לא מתרץ בזה כלום. מי באמת עושה את
זה? מי זה הטבע? מי מפעיל את אותן פעולות טבעיות? מי ממזג את

הכל יחד? מי החכם שהצליח לתת כוח לכל זה?

מי ברא את החומרים השונים? מי עשה חילוקים ביניהם והטביע בכל
אחד את תכונותיו המיוחדות? מי מחליט לאיזה כיוון הרוח תנשב, מתי

ובאיזו מהירות? מי מחליט שפתאום הר געש יתפרץ?

מי נותן לחומר דליק את הכוח להיות כזה? מי נתן למים את התכונות
שלהם? מי קבע שכדור הארץ יסתובב סביב השמש או סביב עצמו? מי
מפעיל את כוח המשיכה? מי החליט שהאופי שלו יהיה דווקא כזה? מי

הגביל אותו בחוקיות שלו?
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מאיפה האנרגיה העצומה שיש בעולם? איך זה שאנחנו לא יכולים
לבנות צעצוע פשוט שיזוז ללא מקור אנרגיה, ואנחנו מקבלים את כל

תנועת הגלקסיות כמשהו טבעי ומובן שנוצר סתם כך מעצמו?

מי תכנת את התהליכים השונים לפעול כפי שהם? מי איזן את כל
הכוחות כך שיפעלו יחד? מי נתן שכל לטבע?

הולכים למקור

כדי להשיג משהו בזה, צריך לפשט את הדברים כמה שיותר ולחזור
כמה שיותר קרוב למקור.

סביבנו. הטבע  כל  את  שמקיים  והשורש  המקור  מהו  לבחון  צריך 
לחקור מנין הכל התחיל ומי חקק את כל גדרי הטבע שאנו מכירים.

ישנן תאוריות שונות הנוגעות להיווצרות העולם. אבל כולן מתחילות
מהאמצע ולא מדברות על ההתחלה. ככל שהולכים אחורה יותר, אותן
תאוריות נתקעות ולא מספקות תשובות. כיוון שאין אפשרות להבין את

השורש, שהוא חכם וגדול מאיתנו.

ולמשל יש כאלו שאומרים שהיה מפץ גדול. שהיו גופים שהתנגשו
והעצמה הגדולה הביאה ליצירת העולם. ואמנם זה יכול היה להישמע

מעניין, אבל זה לא מסביר שום דבר.

בתנועה? להיות  כוח  להם  היה  מהיכן  גופים?  אותם  הגיעו  מהיכן 
מאיפה אותה אנרגיה ראשונית שהייתה להם? מהיכן הגיעו שכל וחכמה

לעולם? איך מגופים חומריים נוצרו מחשבות ורגשות?

ויש שאומרים שהייתה אבולוציה. שהיה דבר התחלתי, איזה סוג של
יצור או חלקיק קטן, שלאט לאט התפתח במשך מליארדי שנים לכל

הטבע שאנו מכירים היום. אבל גם זה לא מסביר דבר.

מהיכן אותו יצור ראשוני הגיע? ומהיכן הגיע אותו עולם בו היה חי?
מאיפה כל התנאים הנחוצים להתפתחותו? מי חקק את חוקי הטבע? מי

גידל אותו? מי הרבה אותו? מי שינה אותו?

יוצא שכל התאוריות השונות הן התחמקות. כי הן משאירות את אותו
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כל עדיין  אחר.  דבר  על  אותו  משליכות  ורק  כעת,  לנו  שיש  הספק 
השאלות נשארו. עדיין לא ידוע מהיכן נברא החומר הקדום ביותר, מהיכן

הגיע הכוח הראשוני, מהיכן חכמת הטבע וכו’.

באותה מידה נוכל להמציא תאוריה חדשה, ולמשל שתרנגול ענקי ברא
את העולם, או שהעולם נוצר מגרעין של אבוקדו. אלו השערות נחמדות,

אבל גם לו היו נכונות, מכל מקום אינן מסבירות שום דבר.

כל התאוריות מתחילות ממצב קיים של עולם מתפקד לפחות במקצת.
שכבר יש חוקי טבע, יש תנועה, יש חומר ויש את כל התנאים. ויוצא שזה
נברא העולם ומי ברא אותו. מהיכן כל החכמה לא מסביר כלל כיצד 

והכוח האדיר בבריאה? מהיכן הטבע?

ואולי העולם תמיד היה קיים?

עם הזמן, אנשים רבים מבינים שזה מגוחך לחשוב על תאוריות חסרות
פתרון, שום  נותנות  ולא  במקומה  הקושיה  את  שמשאירות  בסיס, 

ואדרבה, מוסיפות עוד שאלות ותמיהות רבות בדרך.

ולכן אנשים נשארים עם מה שיש. מה שרואים בחוש ותו לא. שאם
כעת העולם קיים ומתפקד, וגם בשנה שעברה היה כך, אז אולי גם לפני
מיליארדי שנים היה כך ואולי מאז ומתמיד? אולי בכלל אף אחד לא ברא

את העולם והוא תמיד היה קיים?

אלא שגם זו התחמקות. שהרי המילה "עולם" היא שם כללי לעניין
שמורכב מחלקים רבים. ישנם אנשים, בעלי חיים, צמחים, אדמה, ים

ועוד אינספור פרטים, וכל אלו מרכיבים את מה שאנו מכנים "עולם".

כל אחד מהפרטים האלו בוודאי מוגבל בזמן ולא היה קיים תמיד,
שהרי הוא מורכב מחומר, וכידוע לכל חומר יש גיל. אי אפשר לומר על
חומר כלשהו שהיה קיים תמיד. החומר משתנה ומתכלה כתלות בזמן

שעובר עליו. ואם כן, מובן שיש לו נקודת התחלה כלשהי.

ואם כל אחד מהפרטים לא היה קיים תמיד, אז גם העולם שמורכב
מכל אותם פרטים מוגבלים בזמן, בוודאי שלא היה קיים תמיד.
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ואולי זו אנרגיה נצחית?

קיים תמיד מצד לא היה  בוודאי שהעולם בצורתו הנוכחית  ואמנם 
החומר שמוגבל בזמן. אלא שהיה מקום לחשוב שאולי הכוח של העולם,

כלומר האנרגיה שמשתמרת, היא נצחית.

שגם אם נאמר שהחומר מצד עצמו משתנה מדבר לדבר, שפעם לובש
צורה כזו ופעם צורה אחרת, מכל מקום הכוח שלו נשמר.

ולמשל אם נאמר שיש לאבן כלשהי גיל מסוים, אז הכוונה לגיל האבן
כפי שהיא כעת, בתור אבן, אבל באמת היא הייתה קיימת גם לפני כן ורק

בצורה אחרת, וכמו למשל בתור עפר וכדומה.

וכך אולי היה אפשר לומר שישנה אנרגיה נצחית. שתמיד היה כוח
ללא נקודת התחלה, והוא משתנה לצורות שונות ולובש אופי שונה בכל

פעם, עד שהגיע כעת לצורת העולם שאנו מכירים.

זה כלל לא מסביר את העניין. שאנרגיה היא רק כוח אלא שעדיין 
אפשרי, אבל אין לה דעת לפעול מעצמה. כדי שאנרגיה תפעל ותשתנה,

צריך מישהו שיניע אותה, שיפעיל וישנה אותה.

גם אם כל החומר והאנרגיה קיימים, מכל מקום הם דוממים ולא חל
או בחפצים במזון  למשל אנרגיה  וכמו שיש  כלל.  שינוי  עליהם שום 
שונים. אבל ברור הדבר שאין לכל אלו כוח מעצמם. הם דוממים ולא

מסוגלים לזוז ללא כוח שיפעיל אותם.

בתוך כל אלו גלום כוח אפשרי שרק אם מישהו חיצוני ישתמש בו
ויפעיל אותו, אז יוכל לפעול. אבל אם אף אחד לא יעשה פעולה יזומה,

הכוח יישאר רדום ולא יפעל כלל.

וכמו רכב עצמתי עם המנוע החזק ביותר וכל חלקי הרכב המתקדמים.
הוא מונח על הכביש עם כל העצמה, אבל כל עוד אין נהג שיתניע וינהג

בו, כל הפוטנציאל האדיר שלו לא שווה כלום.

ורק דומם וחסר תזוזה.  ורגיל, שבו הוא  לכל חומר יש מצב טבעי 
ויכול לקבל כוח כלשהו, אז הוא מגיב בהתאם  כאשר מפעילים עליו 
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שינוי כלשהו. אבל בלי הפעלת כוח אין שום שינוי כלל.

ויוצא שגם אם נאמר שתמיד היה חומר ואנרגיה, מכל מקום הכל דומם
וחסר תנועה. צריך כוח ממשי שיפעיל אותם.

ואולי האנרגיה הופעלה במקרה?

ואמנם אנרגיה היא רק פוטנציאל אפשרי לקבלת כוח, ואינה פועלת
מעצמה, אבל אולי היה אפשר לטעון שיתכן שאותה אנרגיה הופעלה

מעצמה במקרה, בלי דעת, באקראי, וללא שום כוח חיצוני.

וכמו שלפעמים חבל מתוח שהחזיק שנים פתאום נקרע, או שנפער
חור באדמה, או שהר געש מתפרץ וכו’. שאף אחד לא עשה איזו פעולה

מכוונת, אלא שהכוח הופעל מעצמו במקריות.

אלא שתגובה מקרית אפשרית רק כאשר ישנם כוחות שכבר פועלים
במציאות ממש. ואז יתכן ששני כוחות מנוגדים ייפגשו ותתרחש תגובה

מקרית כלשהי.

כלל שפועלים  כוחות  שום  ואין  רדום  שהכול  מדובר  כאשר  אבל 
בעולם, אז ממילא גם אין מקום למקריות. ללא שום כוח פעיל אין שום

מפגש או התנגדות בין כוחות ואין שום תגובה של כוחות.

כאשר שני עצמים נמצאים בתנועה, הם יכולים במקרה להתנגש זה
בזה ואז תתרחש תגובה מקרית. אבל אם לא הייתה לפני כן שום תנועה
של העצמים וכל הכוחות היו דוממים ורדומים, ממילא אין שום אפשרות

למקריות.

לזוז פתאום מעצמו יכול בשום אופן  חפץ שמונח על השולחן לא 
במקרה או להתנגש בחפץ דומם אחר. רק אם הופעלו עליו כוחות, וכמו
רוח חזקה, או מכה שהרעידה את השולחן וכדומה, אז החפץ יזוז, אבל

ללא כוחות קודמים זה לא יתכן.

ואמנם ישנם כוחות פעילים תמידיים, וכמו חום, רוח מצויה, לחות
או הזמן  עם  להישחק  יכול  מסוים  חפץ  למשל  ואז  באוויר,  ותזוזות 
להחליד וכדומה. כשחבל נקרע או שהר געש מתפרץ, זה לא עניין מקרי
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של הרגע, אלא שתהליכים רבים פעלו מתחת לפני השטח בלי להרגיש,
עד שהגיע הקש ששבר את גב הגמל שנתן גילוי לדבר. אבל ללא שום

כוחות פעילים, אין שום אפשרות לשום תגובה מקרית.

ויוצא שגם אם מאז ומעולם הייתה אנרגיה תמידית בעולם, מכל מקום
כוח ומוכרח שמישהו בעל חכמה,  וחסרת תנועה,  דוממת  היא הייתה 

ויכולת מעשית הפעיל אותה.

ואולי תמיד היו כוחות פועלים?

ואמנם לא יתכן שאנרגיה הופעלה מעצמה סתם כך, אבל מכל מקום
יתכן שתמיד הייתה אנרגיה בתנועה וכוחות פעילים תמידיים, שהשתנו

מדבר לדבר עד שהביאו לעולם שאנו רואים היום.

אלא שגם זה לא אפשרי כלל. שגם כאשר כוחות פועלים ויש אפשרות
בהתאם ומוכרחת,  מוגבלת  צפויה,  היא  למקרים, מכל מקום התגובה 

לכוחות הפועלים.

וכמו שאם אדם ייתן מכה לשולחן שעליו מונח חפץ כלשהו, אז החפץ
וכמו מוגזם,  משהו  ייתכן  לא  אבל  המכה,  לחוזק  בהתאם  לזוז  יכול 

שהחפץ ישבור את הגג ויעוף לגובה של כמה קילומטרים.

לכוחות קשורה  לא  לתגובה  אפשרות  שאין  וכמה  כמה  אחת  ועל 
של צפויה  תגובה  לגרור  יכולה  חפצים  שהתנגשות  וכמו  הפועלים. 

מעיכה, שבירה, התחממות, תנועה לכיוון הנגדי מההדף וכדומה.

אבל היא לא יכולה להצמיח עץ או להוריד גשם, ובטח שלא להוליד
רגש או מחשבה. כי אין קשר בין הכוח שהופעל לבין התוצאה. התגובה

ידועה בהתאם לכוחות, ואפילו ניתנת לחישוב.

אנרגיה ישנה  שתמיד  ודועכת,  זמנית  היא  התגובה  לכך,  בנוסף 
שחוזרים עד  ומתמעטים  הולכים  הכוחות  כל  וכך  לאיבוד  שהולכת 
כדור שכל  וכמו  נגמרת,  שלא  אינסופית  סוללה  שאין  וכמו  לדממה, 

שבועטים בו, בסופו של דבר ייעצר.

פועלים כוחות  היו  ומתמיד  שמאז  אומרים  היינו  אילו  שגם  ויוצא 
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בעולם, מכל מקום התגובות המקריות הן מוגבלות מאוד וצפויות, ואינן
יכולים להביא לקיומם של כוחות או חומרים חדשים.

ובנוסף, הכוחות מוגבלים מאוד וחלק גדול מהאנרגיה הולך לאיבוד,
עד שכל הכוחות שואפים לדממה וחוסר פעילות.

יצורים ולפתח  יכול לברוא  ובטח שלא  למוות ושממון,  הכל שואף 
שזה ובחירה,  רצון  מחשבה,  כמו  ורוחניים  נשגבים  עניינים  או  חיים, 

בוודאי לא תגובה מקרית לכוח פיזיקלי.

דעת להפעלת כוח

מקרית, תגובה  שאינה  חדשה  פעולה  ליצירת  היחידה  האפשרות 
ויכולת ישירה, הכרחית ומוגבלת לכוח קודם שפעל, היא שבעל דעת 
לעניין בכוחו  להשתמש  שבוחר  אדם  וכמו  הכוח,  את  יפעיל  מעשית 

מסוים, למרות ששום פעולה קודמת לא הכריחה אותו לכך.

וכך לעניין בריאת העולם. שגם אם נאמר שתמיד היו אנרגיה וכוחות,
מכל מקום היו דוממים, וממילא אין מקום למקריות ללא כוחות פעילים

קודם לכן.

ואילו היינו מדמיינים בצורה לא הגיונית שתמיד היו כוחות שפועלים,
בהתאם וצפויה,  מוכרחת  מוגבלת,  היא  המקרית  התגובה  מקום  מכל 
לכוחות הפועלים, ולא יכולה להיות מופרזת. ולכן אין אפשרות להולדת

כוחות חדשים ולא צפויים.

ופועלים דעת  חסרי  הם  האלו  הכוחות  שכל  וכמה  כמה  אחת  ועל 
לדברים ולהתפתח  להשתנות  יכולים  אינם  וממילא  והכרח,  במקרה 

אחרים, ובטח שלא לפתח חכמה או להעניק חיים וכדומה.

והופכת עת  בכל  לאיבוד  הולכת  שאנרגיה  וכמה  כמה  אחת  ועל 
לרדומה, עד שכל המערכת מפסיקה לתפקד לבסוף.

ומכל זה ברור שלא יתכן שהיציאה מהכוח אל הפועל הייתה במקרה
ובלי דעת, אלא מוכרח שזה נעשה מתוך חכמה ויכולת.
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דחיפה ראשונית

ומושכלת שהייתה מוכרחה יזומה  פעולה  מאיזו  להימנע  אי אפשר 
להתרחש כדי להביא את העולם למצבו הפעיל.

וכמו השאלה הידועה מי קדם למי, הביצה או התרנגולת. שאם נאמר
שהביצה קדמה, אז צריך לכאורה תרנגולת שתטיל אותה ותדגור עליה.

ואם התרנגולת הייתה קודם, אז מהיכן בקעה?

ללא ותרנגולות  ביצים  היו  שתמיד  לומר  יתכן  שלא  הדבר  ומובן 
התחלה. שהרי אנו מדברים על דברים גשמיים ומוגבלים בזמן, ולכל פרט
יש תלות בפרט הקודם עד שמוכרחים להגיע לזמן קדום כלשהו ששם

הדבר התחיל.

וגם אם היינו מתגברים על קושי הזמן, מכל מקום עדיין ישנו קושי
יתכן שכל המערכת הזו פועלת בצורה מדויקת החכמה. שבוודאי לא 

ומופתית באיזון מוחלט כאילו מעצמה במקריות וללא תכנון.

כאילו מדהימה  בצורה  פועלים  התרנגולת  של  הגוף  מערכות  שכל 
במקרה, והיא גם מטילה ביצים ובוקעים מהם אפרוחים וכו’. שמישהו
היה מוכרח להגדיר ולקבוע את החוקיות המדהימה הזו, שאינה מובנת

מאליה, מתוך חכמה עצומה.

בתנאים תלוי  וכל פרט  מדוד,  בה  שזו מערכת מחזורית שכל פרט 
אחרים שמביאים לקיומו ולא יכול לתפקד בלעדיהם כלל.

ובעל חכמה שסידר את כל הפרטים אלא שמוכרח שיש כוח עצום 
בכל עצומה  חכמה  עם  לקיומה,  הדרושים  התנאים  כל  עם  במערכת, 
התהליכים סביבה, ונתן לה לפחות את הדחיפה הראשונית, ממצב רדום

למצב של תנועה, כך שתיכנס למצב פעולה ותוכל להתקיים.

ניהול, איזון והפעלת מערכת

אידוי וכמו תהליך  ותהליכים מחזוריים,  רבות בטבע  ישנן מערכות 
שרשרת תהליך  או  בחזרה,  גשם  שמורידים  העננים  והיווצרות  המים 
המזון שיצור אחד הוא המזון של יצור אחר, או תהליך היווצרות ילדים
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וכדומה.

גורם בפני עצמו הוא כל התהליכים האלו הם מחזוריים. אמנם כל 
מוגבל ובעל סוף, אבל מכל מקום הוא מוליד כוחות חדשים שממשיכים

לפעול אחריו ואלו מפעילים כוחות חדשים וכך לתמיד.

וצריך לעמוד על כך שכל כוח בפני עצמו, בוודאי אינו יכול להתקיים
לעד. אלא שהכול מתכלה בסופו של דבר וחוזר לדומם. וגם כאשר כמה

כוחות כאלו נפגשים במקריות, אין לזה כוח להמשיך להתקיים.

בנוסף, כוחות שנפגשים במקריות אינן מתפקדים בהרמוניה ובחוקיות,
אלא שיש אי סדר ואקראיות. ובוודאי שאי אפשר לקרוא לזה "מערכת".

כדי ליצור מערכת מחזורית כזו שבה הכוח מנוצל בצורה מושלמת
ולא הולך לאיבוד כלל, כך שתוכל לתפקד לנצח, ובנוסף לשים כל כוח
הכוחות, שאר  עם  ויציבות  בהרמוניה  שיתפקד  כך  המתאים  במקומו 

דרושים תכנון, דיוק, איזון וחכמה אדירה.

וכפי שאומרים, שכל פרט הוא בורג במערכת. אבל כדי שאותו פרט
יהיה בורג במערכת, מוכרח שתהיה מערכת מדויקת ושלמה שבה כל
בורג נמצא במקומו ועושה את תפקידו. ולשם כך דרושה חכמה אדירה

שתסדר את הפרטים ותניח את אותו בורג במקומו.

כדי שתיווצר "מערכת", מוכרח להיות בעל שכל כלשהו שירכיב וינהל
אותה. מוכרח להיות איזון מוחלט בין כל הכוחות בתוך המערכת כך
שהאנרגיה תישמר ותנוצל בצורה מרבית. שאם אין איזון, אז הכל הופך

לחרבן ושממה.

ולצורך משל, אם אדם ייקח אקווריום וישים בתוכו דגים וצמחים, אז
אמנם באופן תאורטי הצמחים הם המזון של הדגים, והפסולת של הדגים
היא המזון של הצמחים, כך שהכול יכול להתקיים בצורה נפלאה. אבל

בצורה מעשית בפועל, זה לא עובד כלל.

אם האדם לא יתערב בתהליך, האכלת הדגים, בדיקת רמת חומציות
המים דבר  של  בסופו  אז  התנאים,  שאר  וכל  מליחות  חמצן,  המים, 

יסריחו, הדגים והצמחים ימותו ולא יישאר שם קיום.

 107 



מגלים את הבורא  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

לתת את ולפחות  המערכת,  לנהל את  מוכרחים  לאיזון,  להגיע  כדי 
כלל הגורמים הנצרכים בצורה קיימים  כבר  כאשר  הדחיפה הראשונה 

מדויקת, בכמות ובאיכות.

שאם למשל יהיו באקווריום דגים מרובים ומעט צמחים, הדגים ימותו
מרעב ומחוסר בחמצן. ואם יהיו צמחים רבים ודגים מועטים, אז יתפתחו

אצות והצמחים לא ישרדו. בסופו של דבר הכל שואף למוות ושיממון.

כיוון שיש תנאים רבים וצמחים,  דגים  וכמובן שלא מדובר רק על 
לקיום. וכמו חמצן, פחמן, מליחות, תאורה, טמפרטורה, מצע, מזון ועוד

אינספור פרטים.

ישנן מערכות מורכבות ומתוחכמות, וגם בתוך כל אחד מהפרטים, 
וכמו שבכל דג ישנן אינספור מערכות פנימיות מופלאות, וכן בכל צמח

וכדומה.

המערכות כל  פועלות  כך  אבל  אקווריום,  של  בדוגמה  רק  זה  וכל 
בעולם. צמחים, בעלי חיים, גוף האדם, אקולוגיה, גלקסיות וכו’. שכל
פרט תלוי בפרט אחר, וכל הכוחות שואפים לדממה, ויוצא שמוכרחים

לתת את כל התנאים בצורה מדויקת ובחכמה.

ואם אפילו פרט אחד חסר, או אפילו קיים ורק אינו מדויק בכמות
ובאיכות, אז המערכת בסוף תצא מאיזון עד שהכול ימות ויחזור לדממה.
ומובן שלא יעזור להשלים את הפרט החסר לאחר מכן, כיוון שכבר יהיה

מאוחר מדי, לאחר שהמערכת כבר קרסה.

המערכת יכולה בקלות לקרוס, ומספיק לזה אפילו פעם אחת של חוסר
וכמו מעצמה.  תקום  שהיא  סיכוי  שום  אין  שקרסה,  ולאחר  איזון. 
דגים כך שפתאום  עצמו  את  להקים  יכול  לא  שרד,  שלא  שאקווריום 

חדשים יגדלו שם. ויוצא שהכול מוכרח להיות מדויק.

כדי שמערכת תתפקד מעצמה, מוכרחה להיות חכמה, שמישהו יסדר
את כל התנאים בדיוק מוחלט מתוך דעת. שיקפיד על יחס תקין בין כל
הפרטים ועל כל התנאים הנצרכים, ורק אז אולי הוא יצליח להגיע לאיזון

כך שהאזור יקיים את עצמו. וגם זה כמעט שלא מצוי.
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דרך הברירה הטבעית

העולם להתפתחות  אפשרות  שום  שאין  להבין  נוכל  הדברים  ואגב 
בדרך הברירה הטבעית. שישנו איזון מוכרח בטבע. ישנה שרשרת המזון
שהפסולת של האחד היא המזון של האחר. וכאשר אותו איזון מופר,

אותה סביבה דוממת ומתה.

והרי תיאורית הברירה הטבעית טוענת שחלפו מליוני שנים בין כל
שלב בהתפתחות. ויוצא שבמשך אותם מליוני שנים לא היה איזון כלל

והמון פרטים שעדיין לא נבראו היו חסרים.

והרי בוודאי שלא יתכן קיום בצורה שכזו, ללא איזון ועם שרשרת מזון
חלקית בלבד. גם אילו היה מצב כזה, אז זה עניין של זמן מועט עד

שהכול היה מת ושומם.

ללא חיים  בעלי  או  חיים,  בעלי  ללא  צמחים  התפתחו  אם  ולמשל 
צמחים, אז אין להם אפשרות קיום. הרי הם צריכים זה את זה לקיום.

מוכרחים שכל הפרטים יתפקדו יחד כדי שתהיה אפשרות לחיים.

וכך למשל אם נשאל על היצור הראשוני, האם היה זכר או נקבה, אז
לא משנה מה תהיה התשובה, מכל מקום אינו יכול להתרבות מעצמו.

הוא צריך לכאורה לחכות מליארדי שנים עד ליצירת מוטציה מהמין
השני, מה שלא אפשרי כי עדיין אין אפשרות הולדה. וגם אם זה היה
אפשרי, אותה מוטציה הייתה צריכה להיות תואמת להפליא כדי להשלים
אותו ולהצליח להוליד. ומכל מקום מובן שאף יצור לא יכול לחיות כל

כך הרבה זמן, ועוד בלי שום תנאים.

בזכר ללא תלות  יצור שמתרבה מעצמו,  נאמר שבתחילה היה  ואם 
ונקבה, וגם יכול לחיות מליוני שנים ואינו זקוק לשום תנאים, אז אדרבה,
נוצרת גם אילו הייתה  והרי החזק שורד. אז  ביותר,  זהו היצור החזק 

מוטציה של נקבה, לא היה בה צורך והייתה נכחדת מהעולם.

אלא שמובן שהעולם נברא בצורה שלמה עם כל הפרטים שבתוכו וכל
התנאים לקיומם כבר מתחילתו. הוא נברא כמערכת מתפקדת ומאוזנת
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שכל הפרטים בה מתואמים זה עם זה בהרמוניה נפלאה.

גיל העולם

התורה. על  המדע  לחוקרי  שיש  גדולה  קושיה  להסיר  נוכל  ומכאן 
שכאשר בודקים חומרים שונים, אז מעריכים שהם בני גיל מסוים. ואותו
את סותר  זה  שאולי  וחושבים  שנים,  למיליארדי  לפעמים  מגיע  גיל 

התורה, שעל פיה העולם נברא לפני פחות מששת אלפים שנה.

אלא שזה לא סותר כלל, ואדרבה, זה מובן ומוכרח לחלוטין שגיל
כי ברגע בריאת העולם מזמן בריאת העולם.  יותר  גדול  יהיה  החומר 

נבראו כל החומרים כבוגרים ומתפקדים.

עושים והיינו  סלע,  לידנו  שנברא  נס  לנו  נעשה  היה  שאילו  וכמו 
בדיקות מדעיות לחקור את גיל הסלע, אז היינו מגלים שהוא בן אלפי או
אין בטבע רב מאוד.  להיווצר בזמן  אופי הסלע,  זה  כי  מליוני שנים. 

מציאות כזו של סלע בן כמה שניות.

אבל אם באמת היה נעשה נס כזה, אז למרות שהוא נראה בן אלפי
שנים, מכל מקום מובן לכולם שמצד בריאתו הוא רק בן כמה שניות,
שהרי כרגע נברא ולפני כן לא היה. רק מצד גילו המדעי הוא בן אלפי

שנים, אבל לא באמת עברו אלפי שנים מבריאתו.

וכך בבריאת העולם, העצים והצמחים לא נבראו כזרעים, אלא שכבר
נברא לא  וכן מובן שהאדם הראשון  ליהנות מהם.  פירות שניתן  נתנו 
כעובר ברחם אלא כבוגר. ויוצא שהיה בגיל בוגר, ולמשל כבן עשרים,

למרות שנברא באותו היום ולא היה קיים לפני כן.

וכך כל החומרים והתהליכים בעולם נבראו כבוגרים ומתפקדים. ואם
מדובר על סלעים, אבנים, ברזל וכדומה, שזקוקים לזמן רב להתפתח, אז
כך נבראו בני אלפי או מליוני שנים. אלא שזה רק מצד הגיל המדעי, אבל

מצד קיומם בעולם נבראו באותו הרגע.

נמצאת שכבר  ומתפקדת,  שלמה  כמערכת  נברא  כולו  העולם  כך 
הטבע המורכבים, חוקי  כל  ועם  הנדרשים  התהליכים  כל  עם  באיזון, 
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שכאילו נראית בת מליוני שנים, אבל באמת רק זה עתה נבראה.

כוח מחוץ לעולם

מכל זה יוצא שכדי ליצור מערכת מתפקדת היטב ומתואמת שנמצאת
באיזון מוחלט, מוכרח שיהיה מישהו בעל חכמה שירכיב את כל הפרטים

בה. שיקבע את החוקים וינהל את הכל.

ומתוך הדברים נוכל להבין את הטעות הגדולה שרודפת את החוקרים
הראשוני הגורם  את  מחפשים  העולם. שכולם  נברא  כיצד  שמחפשים 

בתוך המערכת, כלומר בתוך העולם עצמו.

אלא שהדבר ברור שמי שהרכיב את המערכת, הוא בוודאי לא חלק
מהמערכת עצמה, אלא משהו קדום לה. משהו אחר לחלוטין, שאינו בעל

תכונות ומוגבלויות של שאר הגורמים במערכת.

וכמו שזה יהיה טיפשי לטעון שאחד מאיברי הגוף הוא זה שברא את
גוף האדם. הרי זה לא יתכן, כי הוא עצמו נברא ביחד עם הגוף.

כל איבר לבדו הוא חסר תועלת ואין לו קיום. רק כשהוא חלק מכל
המערכת הוא יכול לתפקד. מי שבנה מערכת כלשהי הוא בוודאי לא איזה

בורג בתוכה.

המוח שבנה את המערכת נמצא מחוץ למערכת, שהרי היה עוד לפני
שהיא בכלל הייתה קיימת, ואינו תלוי בשום חלק בה. הוא זה שלקח את
כל פרטי המערכת והרכיב אותם יחד בחוקיות מסוימת. חוקי המערכת

לא חלים עליו.

נופלים בה. שמנסים להסתכל בתוך העולם, על וזו הטעות שכולם 
קטן, מחלקיק  התחיל  שהכול  הבוראים.  שהם  כאילו  בתוכו,  פרטים 
מחומר ראשוני, ממפץ גדול וכדומה, ולא מתבוננים על כך שכל אלו הם

חלק מהעולם שנברא והם עצמם נבראו כחלק מהמערכת.

בבריאה חלק  היה  אם  גם  כי  בקושיה.  תמיד  נשארים  ממילא  ואז 
לחלקיק או מפץ או כל דבר אחר, מכל מקום זה לא הגורם הראשוני
והקדום. זה לא השכל שנתן חכמה ואיזון למערכת. זה לא מי שנתן את
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הכוח מחוץ למערכת כך שהיא תוכל לתפקד.

וזהו גם שורש העבודה הזרה. שמובן לכולם כמה זה מגוחך לומר
אנשים ישנם  זאת  עם  יחד  אבל  העולם,  את  בראו  פסלים  או  ששמש 

שמאמינים בזה. כי הם מתעקשים לחפש את הבורא בתוך העולם.

כל הפרטים שנמצאים בתוך העולם הם חלק מהמערכת שנבראה. כדי
למצוא את מי שברא את העולם, מוכרחים לצאת מחוץ לעולם. מחוץ
לכל החוקיות, מחוץ לכללים, מחוץ למוגבלות, מחוץ לגבולות החומר,

מחוץ לכל מה שאי פעם נברא. מחוץ למערכת.

וחוקים, ולא יכול לתפוס מה שמחוץ ואמנם, האדם מוגבל בחומר 
לעולם. אבל זה רק חסרון ומוגבלות מצד האדם עצמו ומובן שזה לא

מצביע על גרעון במציאות.

יערות או  גשם  שמש,  ראה  לא  ומעולם  במערה  שגדל  אדם  וכמו 
וכדומה, ואז יסרב להאמין שדברים כאלו קיימים. החיסרון נמצא בו,
שהוא לא ראה מה יש מחוץ למערה שהוא מכיר. אבל זה בוודאי לא

אומר שאותם דברים לא יתכנו ואינם קיימים.

על האדם לנסות לצאת מהתפיסה והקיבעון ומכל מה שלימדו אותו,
לצאת מגבולות העולם והחוקים, ולהבין בהיגיון פשוט שיוצר המערכת
קדם למערכת ואינו חלק ממנה. הוא ברא אותה ולא נברא יחד איתה,

ולכן אינו תלוי בה כלל והחוקים לא חלים עליו.

ביותר הנסתרים  או  השורשיים  החזקים,  הכוחות  מהם  לחפש  לא 
בעולם, כי כל כוח בתוך העולם הוא רק בורג במערכת. אלא להבין שיש
והוא כל הכוחות,  לפני  לכללי העולם, שהיה  נתפס, מחוץ  כוח בלתי 

שברא והרכיב אותם בתוך המערכת.

מוכרח לומר שהיה פעם מצב כזה שבו לא היה עולם מתפקד כלל
בשום צורה שהיא. רק אותו כוח ראשוני היה קיים מצד עצמו, שהרי אינו
הוא השתמש והכלום,  התוהו  מתוך  ואז  שלנו.  העולם  בכללי  מוגבל 

בכוחו בחכמה והוציא לפועל את מציאות העולם.
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כוח עליון

הכוח העליון אינו מוגבל בטבע ולא כפוף לחוקי העולם, שהרי הוא
מחוץ למערכת. ממילא אותו כוח אינו עניין טכני בגדר כללי הפיזיקה
והכימיה וכדומה, אלא כוח עליון מעבר לכל כללי העולם, שאי אפשר

להגדיר, למדוד במכשירים או לבטא במלים.

זהו כוח בעל חכמה, יותר מכל החכמה שקיימת בעולם, כי הרי הוא
כל את  הטבע,  חכמת  כל  את  מפעיל  הוא  בעולם.  החכמה  את  שנתן 

התהליכים והמערכות, הוא נתן את החוקים וכללי ההיגיון וכו’.

הוא אינו תלוי בכלום, שהרי היה לו קיום מעצמו ללא שום תנאים עוד
לפני שהעולם בכלל נברא. אין בו שום חוסר ואינו זקוק לדבר.

מי ברא את הבורא?

התאוריות על  שעשינו  כפי  להקשות,  אפשר  היה  עדיין  ולכאורה 
מי ברא אותו? מאיפה הכוח כוח ראשוני הגיע?  האחרות, מנין אותו 

העצום והחכמה לברוא עולם?

אלא שכל השאלות האלו הן קושיות על דברים גשמיים ומוגבלים.
אבל הכוח העליון הוא מחוץ למערכת וכוחו מעל הטבע, אז ממילא כל

השאלות האלו לא שייכות לגביו.

וכוחו מעצמו, אינו מוגבל בכללי כוח עליון שאינו תלוי בכלום  כי 
ומופלא. הקיום שלו ולברוא עולם שלם  ויכול להתקיים מעצמו  טבע 

נצחי בלי שאף אחד ברא אותו.

על דבר מוגבל צריך לשאול מי ברא אותו, כיוון שברור שאין לו כוח
קיום מצד עצמו. אבל על כוח שאינו מוגבל או תלוי, אין בכלל שאלה, כי

קיומו מעצמו בלי שאף אחד יברא אותו.

וכמו שאם אדם יראה חפץ, אז ישאל מי הניח אותו שם ולא ישתכנע
שהחפץ הגיע מעצמו, כי זה לא יתכן. אבל אם יראה בן אדם, אז לא

ישאל מי הניח אותו שם, כי לאדם יש כוח ללכת ולפעול מעצמו.

וכך גם כאן. שאם נאמר שהכול התחיל מחומר מוגבל או יצור חלש
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וטיפש בלי דעת, שהלכו והפכו מורכבים, חזקים וחכמים עד שהתפתחו
למציאות של ימינו, אז שייכות המון שאלות בזה.

כי חומר מוגבל וטיפש לא יכול להיברא מעצמו, גם לא לקיים את
עצמו בלי תנאים, ובטח שלא להתפתח ולהתרבות מעצמו ללא תלות,
ובטח שלא להרכיב עולם שלם באיזון מוחלט בדיוק מופלא. אבל כוח

עליון מחוץ לגדרי הטבע שאינו תלוי בכלום כן יכול.

ללא שום תלות

לפני עוד  והיה  כיוון שהכוח הראשוני הוא מחוץ למערכת העולם, 
שהיה בכלל קיום לעולם, אז מובן שאין לכוח הראשוני שום תלות.

כל דבר שאנו מכירים בעולם תלוי בגורמים אחרים. כל פרט תלוי
בחומרים, כוחות, תופעות טבע, מצבים וגורמים רבים, שבלעדיהם אין

לו קיום ובהתאם להם הוא משתנה.

ולמשל האדם תלוי במזון, שתייה, חמצן, חום, שינה, עבודה תקינה
ואין לחלוטין  תלוי  הוא  בהם  גורמים  המון  ועוד  הגוף  מערכות  של 

אפשרות קיום בלעדיהם.

נוצר בתנאים וגם כל אחד מהגורמים הללו תלוי באחרים. שהמזון 
מסוימים, מים הם תוצר של חמצן ומימן, חום נוצר ממקור בערה שמקבל
נוצר מפירוק פחמן דו קיום מחומרים שונים בתנאים מסוימים, חמצן 

חמצני בפוטוסינתזה וכו’.

וגם לאותם כוחות יש דברים שמשפיעים עליהם ומשנים אותם, וכך
אפשר להמשיך ולגלות שכל דבר מושפע מגורמים אחרים. הכל תלוי

במשהו אחר. תגובה גוררת תגובה.

כי כל הגורמים שקיימים בעולם הם בתוך המערכת, ותלויים בתפקוד
גורמים אחרים במערכת.

לפני שנברא עוד  תלות,  ללא  מעצמו,  התקיים  הראשון  הכוח  אבל 
העולם. ומובן אם כן שאינו זקוק לשום דבר ואינו תלוי כלל.
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בעל שכל וחכמה

הכוח העליון אינו רק כוח עצמתי וחזק, אלא שגם יש בו דעת להפעיל
את אותה עצמה ולהשתמש בה כרצונו.

ממילא הדבר ברור שזה לא כוח פיזיקלי מוגבל או חוק טבע שפועל
בהתאם לחוקיות מסוימת המופעלת עליו. אלא זה כוח בעל שכל שהוא

עצמו הפועל והמחליט, בלי חוקים וללא שום גבול.

שלפני כן לא פעל ואז החליט שכן לפעול. וזה אומר שיש לו את הכוח
לבחור שלא לפעול, וגם יש לו כוח לבחור שכן לפעול, וכל זה מעצמו

ולא כתגובה לכוח אחר חיצוני לו, ללא שום תלות.

וזה מראה על חכמה עצומה ובלתי מושגת. לא מדובר על אנרגיה או
כוח טבע שאפשר להגדיר. אלא על שכל עצום שאנו לא מכירים מהעולם

הזה.

שאף אחד לא הגדיר לו לברוא את העולם ולא היה לו שום הכרח לכך.
אלא שהוא עצמו רצה לברוא עולם והיה לו כוח וחכמה לעשות זאת, וכך

השתמש בכוחו ועשה זאת בפועל.

מעל זמן

מתוך הבנה שהכוח העליון אינו תלוי בשום דבר, שהוא שהרכיב את
המערכת ואת כל הכללים ואינו מוגבל בתוכם, ממילא נוכל להבין שאין

לו גם תלות בזמן.

לו הייתה  נקודת התחלה. שאילו  לו  ואין  נצחי,  הוא  העליון  הכוח 
התחלה, אז זה אומר שהוא נברא בזמן מסוים ואינו הכוח הראשוני. אלא

מהיותו כוח עליון, תמיד היה לו קיום מעצמו ללא תלות בזמן.

בתוך שונים  מצבים  שבין  היחסי  השינוי  את  מבטא  "זמן"  המושג 
המערכת. שאם היה מצב כלשהו והשתנה, אז אפשר להגדיר את המצב

הקודם בזמן מסוים ביחס למצב הנוכחי.

החומר נמצא בתנועה, המחשבות באדם מתחלפות והכל משתנה בכל
רגע, ואז ממילא אנו מרגישים את הזמן מצד השינוי. אבל אם יש אחדות
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גמורה ללא פרטים וללא שינוי כלל, אז ממילא אין זמן.

הכוח העליון מחוץ למערכת, מחוץ לכללים, וממילא לא שייך אצלו
תחלופה של מחשבות או רגשות, אין חומר מוגבל, אין שום שינוי, והכל

מושלם בצורה אינסופית. וכך לא שייך גדר של זמן.

כאשר הכוח העליון ברא את העולם, זו הנקודה שבה התחיל שינוי
כלשהו, שהופעל כוח כלשהו ויצא אל הפועל, ורק אז התחיל הזמן.

יוצא שהכוח העליון אינו מוגבל בזמן, ואדרבה, הוא זה שברא אותו
ביחד עם מערכת העולם.

ממילא אפשר גם להבין שאין משמעות לשאלה מה היה לפני שנברא
העולם, או מדוע הבורא חיכה כל כך הרבה זמן עד שברא את העולם.

שהרי לפני כן לא היה שום שינוי וממילא לא היה זמן.

מושג הזמן התחיל רק מנקודת השינוי, ויוצא שלא היה "לפני", כי לא
היה זמן לפני כן.

וגם לאחר שנברא הזמן, מכל מקום הוא עצמו לא מוגבל בו כלל. הזמן
הוא עבורנו, אבל הכוח העליון נמצא מחוץ לו. העבר, ההווה והעתיד

פרוסים לפניו ללא שום קושי ומוגבלות.

מעל מקום

גם עניין המקום לא היה קיים בתחילה. הוא התחיל רק לאחר שנברא
החומר, שהרי עניינים רוחניים כמו מחשבה, רגש או רצון אינם תופסים

מקום, ועל אחת כמה וכמה הכוח העליון עצמו.

הגדרת המקום נעשית לפי השינוי היחסי במיקום החומר. שיש שני
חומרים שממוקמים ביחס מסוים זה מזה. ואילו היה חלל אינסופי, ללא

שום חומר, אז ממילא לא היה כלל מושג של מקום.

מיקומו של דבר הוא האזור שמכיל את אותו הדבר שנמצא בתוכו.
וכמו שחפץ נמצא על מדף, שנמצא בחדר, שנמצא בבית, שנמצא בעיר,

שנמצאת בכדור הארץ, שנמצא במקום כלשהו בגלקסיה וכו’.
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וכאשר נגיע למיקום הגדול ביותר והמקיף ביותר, שבתוכו נמצאת כל
אותו היכן  לשאול  נוכל  עדיין  מקום  מכל  כולה,  המציאות האפשרית 

מיקום נמצא? היכן מקומו?

והרי הכל נמצא תלוי בחלל אינסופי ללא גבולות, ויוצא שאותו כוח
הכוח המציאות.  כל  את  שמכיל  הוא  כי  מקומו,  הוא  ואינסופי  עליון 

העליון הוא שמחזיק את המציאות ומכיל אותה.

מכאן מובן שהכוח העליון אינו מוגבל במקום כלשהו. בדיוק להפך,
שכל מקום המציאות הוא שמוגבל להימצא בתוכו. ממילא מובן שהוא
נמצא בכל מקום. אבל אין הכוונה שהוא בתוך המקום בצורה גשמית,

אלא שמבחינה רוחנית הוא שמקיים את המקום.

לכן לפעמים גם מכנים אותו בכינוי "המקום", כי הוא מקומו של כל
היקום כולו. הוא זה שמחזיק אותו ומאפשר את קיומו.

אחד

הכוח העליון הוא בוודאי אחד ואין שום כוח אחר שפועל מלבדו.
שהרי הוא הגורם הראשוני והבלתי תלוי.

לא יתכנו שני כוחות לא מוגבלים, כי אז לכל אחד מהם יש מוגבלות
ותלות בכוח השני. רק הכוח הראשון מביניהם הוא הלא מוגבל שעליו

אנו מדברים, והכוח השני הוא בסך הכל נברא מוגבל שתלוי בראשון.

כוח אחר וכל  וכוחו מעצמו,  נברא,  ואינו  העליון תמיד היה  הכוח 
שקיים, מוכרח להיות שנברא ממנו, מוגבל וכפוף אליו. שהרי לא יתכן

שכוח חדש יצוץ בעולם מעצמו בלי שום סיבה ובלי שבראו אותו.

צריך להבין שמדובר על אינסוף. כוח ללא גבול ובלתי תלוי. ממילא
לא שייך שם מספרים שנאמר שהם שניים או שלשה. אינסוף לא משאיר
מקום לעוד אחד. הוא אחד, אבל לא בתור מספר, אלא באחדות מושלמת

שכוללת את כל המציאות.

יש לו גילויים שונים, אבל בשורש הכל אחד. וכמו שיש הנהגה של
חסד או דין, שאלו הפכים לכאורה, אבל הכל נובע מהכוח העליון עצמו.

 117 



מגלים את הבורא  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

בעל השליטה

אותו כוח עליון הוא מעבר להבנה של "כוח" שאנו מכירים מהעולם
הזה. אין לו שרירים או כלי נשק. הוא לא צריך להילחם ואין לו אויבים.

הוא זה ששולט על כל הכוחות שקיימים. כל הכוחות באים רק ממנו
ואין קיום לכוח לא רצוי. כשיש למישהו מפריעים, זה נובע מכוח חיצוני
אחר שמתנגד. אבל אצלו כל הכוחות בעולם פועלים רק מכוחו ומרצונו,

אז ממילא אין שום כוח מתנגד, כי אין שום כוח שפועל מלבדו.

כוחות כביכול  רואים  שאנו  לכוחו,  שונים  גילויים  ישנם  ואמנם 
מנוגדים של טוב ורע וכדומה, אבל באמת כולם פועלים רק ממנו. ויוצא
שאפילו כוחות הרע הם רצונו וגם להם יש תכלית. הוא ששלח אותם,

הוא שמחייה אותם והוא שנותן להם כוח. שום דבר לא פועל נגד רצונו.

לפעמים זה מצטייר כאילו שהבורא נלחם באויבים. שיש אויבים בעלי
כוח, והבורא חזק יותר, ואז נלחם ומנצח אותם. אבל הדבר ברור שהכוח

העליון לא צריך להילחם כלל, כיוון שהוא שולט בכל.

מהלך כל  את  מחליט  הוא  אז  צעצוע,  בחיילי  משחק  שילד  וכמו 
המשחק. ואמנם הוא בוחר "טובים" ו"רעים", וכאילו שהוא נגד הרעים,
אבל מכל מקום הם לא באמת מאיימים עליו והוא לא באמת נלחם בהם,

להפך, הוא זה שמפעיל אותם ונותן להם כוח.

ואמנם בוודאי שהמשל לא דומה, שהרי אנחנו לא סתם בובות צעצוע.
לאדם יש בחירה, לעולם יש מטרה ולכוח העליון בוודאי לא משעמם.

אבל מכל מקום, הבורא מקיים ומפעיל את כל העולם ואת כל הכוחות
הפועלים בו והכל על פי רצונו ללא מאמץ. הוא לא נלחם, בונה דברים

מורכבים או עושה פעולות מאומצות, אלא הכל נעשה בעצם רצונו.

מי אמר שהכוח העליון זה אלוקים?

למסקנה מגיעים  שכלית,  בצורה  הדברים  על  מתבוננים  כאשר 
את שברא  תלוי  ובלתי  חכם  חזק,  עליון,  כוח  של  שקיומו  המוכרחת 

העולם הוא מחויב המציאות.
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אבל יחד עם זאת, לא כולם מסכימים שאותו כוח עליון הוא אלוקים.
אולי זה כוח עליון אחר? אולי זה בכלל סוג אחר של מהות לא מובנת?

מי אמר שהכוח העליון הוא בהכרח האלוקים?

אלא שצריך להבין ש"אלוקים" או "בורא עולם" או כל כינוי אחר, זה
רק כינוי לאותו כוח עליון שעליו אנו מדברים.

אין הכוונה למישהו גלוי וידוע. אף אחד לא מצביע על ישות או מהות
כלשהי ומכריח שזו דווקא אותה מהות. זה בסך הכל כינוי מושאל לאותו

כוח עליון לא מוסבר שאף אחד לא מבין.

אז היה וידוע בתור הכוח העליון,  כוח מסוים  אילו היינו מגדירים 
אפשר לחלוק ולומר שאולי זה לא הכוח הזה אלא כוח אחר כלשהו.

אבל אדרבה, כאן אין שום אפשרות לצמצם את הכוח העליון להגדרה
מסוימת, ורק משתמשים בכינוי כללי ולא מחייב.

הדבר דומה לאנשים שנתקלים בשולחן ומנסים לשער בדעתם מי בנה
כי אולי יאמרו שם של אדם מסוים, אפשר לחלוק עליהם,  אותו. אם 
מישהו אחר בנה אותו. וגם שם כללי כמו נגר, אינו מוכרח, כי אולי הוא

בכלל חשמלאי שרק ניסה את מזלו בבניית שולחן.

כאשר משתמשים בהגדרה מסוימת, אז מגבילים את האפשרויות ואז
ממילא אפשר להפריך את הטענה.

אבל אם אותם אנשים יימנעו מהגדרה ופשוט יכנו אותו בשם "בונה
השולחן", אז כעת בוודאי שהם צודקים. אי אפשר לחלוק על זה. הם לא
נתנו הגדרה למישהו פרטי, אלא  הגדירו מישהו ספציפי, לא התכוונו 

כוללנית שאינה מגדירה ומכריחה שום דבר.

אנשים יכולים לחלוק ולטעון שלא "כוח עליון" ברא את העולם אלא
"כוח עצום ונשגב". אבל כל בר דעת מבין שאין פה בכלל מחלוקת, כי

מדובר על אותו כוח רק שמכנים אותו בכינויים שונים.

כך גם המילה "אלוקים" לא מתארת מישהו מסוים שאפשר לראות
ברחוב או להצביע על איזה כוכב בשמיים, בדיוק להפך, כל הגשמה של
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הבורא היא טעות איומה בגדר של עבודה זרה. המילה אלוקים מתארת
כוח עליון עצום ולא ידוע שאי אפשר אפילו לדמיין.

כל אדם יכול להשתמש בכינוי אחר כפי רצונו. רק שלא יגדיר ויגביל
את הכוח העליון בתור כוחות שאנו מכירים מהעולם הזה.

שלא יאמר שזה איזה חלקיק טיפש, יצור חלש, חומר, אנרגיה וכדומה,
שכל אלו מוגבלים ומוגדרים, ובוודאי שאינם כוח עליון.

מי זה הבורא?

ולכאורה, היה מקום לשאול, בשביל מה כל כך התאמצנו בחקירות אם
כוח עליון שאי אפשר כוללנית של  להגדרה  לבסוף  בכל אופן הגענו 

להגדיר ואי אפשר לתפוס?

לקבל אומדן, להבין לנו מאוד  אלא שצריך לדעת שהחקירות עזרו 
להימנע מתפיסה מעוותת ושקרית של הנחות וכך  שכוחו אינו מוגבל 

חסרות היגיון ובסיס.

וכמו שחושבים על הכוח העליון כתופעת טבע או צורה, נותנים לו
תכונות אנושיות, מדמיינים איך הוא נראה, משייכים לו רגש.

חושבים שהוא עצוב, בודד, רעב, צמא, קר לו, חם לו או משעמם לו.
אולי הוא צריך זוגיות או משפחה. וכל אלו שיבושים עצומים.

ויש כאלו שמכנים אותו בשמות כמו אנרגיה נצחית, טבע, כוח היולי
ונפלא, אמא אדמה ועוד שמות ראשוני, אהבה חסרת גבול, אור גדול 

מרשימים אחרים. ואז ממילא חושבים עליו כחסר דעת ומוגבל.

והרי אנרגיה, אור או אהבה הם עניינים חסרי שכל, מוגדרים, אינם
לכן עולם.  לברוא  יכולים  שאינם  ובטח  ומוגבלים.  מעצמם  פועלים 

מוכרחים לחקור וללמוד כדי להוציא את כל השיבושים.

הכוח העליון לא ניתן להגדרה, לא מוגבל בחוקי הטבע וההיגיון ולא
כפוף אליהם, אלא אדרבה, החוקים הם אלו שכפופים אליו.

זהו כוח שאי אפשר לתפוס בשכל, שלא ניתן למדוד או לשער. אין לו
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צורה, נפח, משקל, גובה או כל דבר אחר שאפשר להגדיר. הוא מחוץ
לגדרי הטבע, שהרי הוא מחוץ למערכת.

הוא גם לא רגש, מחשבה או רצון, שאפילו שאלו עניינים מופשטים,
מכל מקום הם מוגבלים וחסרי כוח בפני עצמם. אנשים חושבים מליארדי

מחשבות ולא ראינו שבראו מזה חפץ גשמי בפועל.

לעצמותו, רעיון בנוגע  לאיזשהו  להגיע  נצליח  זה שאם  ויוצא מכל 
נוכל לדעת נצליח להגיע לאיזו השערה מי ברא את העולם, אז  שאם 

בוודאות שזו טעות.

כי אם הצלחנו לדמיין את הדבר או להגדיר אותו באופן כלשהו, זה
אומר שהגבלנו אותו. ומובן הדבר שהבורא אינו מוגבל כלל ולכן לא

יכולה להיות לו שום הגדרה. עצם הגדרתו שוללת את ההכרח.

כי הוא מעבר לכל מה שאפשר לתפוס. הוא חזק יותר מכל כוח, הוא
חכם יותר מכל חכמה, הוא אינו מוגבל בשום גבול, שהרי הוא זה שברא

את הכל והוא מעל הכל.

להיזהר מעבודה זרה

כל זה יכול להסביר לנו מדוע איסור עבודה זרה הוא כל כך חמור,
לגדולים נחשבים  שהיו  אנשים  הרבה  כך  כל  בזה  שטעו  יתכן  ואיך 

וחכמים. וכי באמת האמינו בפסלים ואלילים טיפשיים?

אלא שמתוך המוגבלות בתפיסה, שלא מצליחים לתפוס מציאות ללא
חומר ומעבר לחוקי הטבע, אז מנסים לחשוב על הבורא באופן אוטומטי
כמוגבל חס ושלום בתוך חוקי הטבע. משתמשים במושגים הגשמיים

שלנו כדי להסביר ולהגדיר אותו.

כוח אדיר מחוץ יכול לקבל שמדובר על  אמנם בדרך השכל האדם 
והכללים שאנו מכירים. אבל מכל מקום לכל הגבולות  לעולם ומחוץ 
האדם פועל לרוב על פי רגש, ולכן דרכו להגשים את כל מה שהוא לא

מכיר ולדמיין בגדר הכללים שהוא כבר אוחז בהם.

וכמו למשל שאומרים שהוא נמצא למעלה בשמיים, ואמנם מתכוונים
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וחושבים בזה  כל העולם, אלא שמגבילים אותו  בזה שהוא עליון על 
כאילו שהוא נמצא במקום כלשהו מעל העננים. זו מהותה של עבודה

זרה, להגשים את האלוקות.

ולירח לשמש  משתחווים  שהיו  או  פסלים,  עובדים  היו  פעם  אז 
וכדומה. והיום אמנם כבר לא טועים בזה, אבל עדיין קיימת עבודה זרה.

שחושבים על הבורא בתור גשמי ובעל תכונות אנושיות.

שרוצים למשל לפגוש, לראות, לשמוע או למשש אותו, מציירים אותו
במחשבה בדמות כלשהי או שרוצים לדעת היכן הוא נמצא.

וכמו כלל.  שייכות  שלא  טיפשיות  שאלות  עליו  שואלים  לפעמים 
ששואלים מי ברא אותו, או אם הוא זכר או נקבה, מה עשה לפני שברא

את העולם, האם לא שעמם לו לפני כן וכו’.

אלא שכל זה מראה על עיוות בתפיסה. שכל זה מראה על מוגבלות
והאנשה. שמנסים לתפוס מציאות אינסופית כאילו מתוך העולם המוגבל
שלנו. חושבים עליו כחומר, עם תכונות אנושיות, מחשבות ורגשות וכו’.

אבל פשוט שכל זה לא שייך כלל.

האדם מכיר את עצמו שהוא זקוק לאוכל ושתייה, הוא צריך לעשות
משהו כדי לא להשתעמם, הוא זקוק לחברים כדי לא להרגיש לבד, ואז
הוא משליך את כל זה לעבר הכוח האינסופי. אבל כל זה נובע רק מתוך

מוגבלות. זה לא שייך כלל בכוח העליון.

נותנים לכוח העליון תכונות שונות. חושבים עליו כבעל צרכים כך 
ותאוות ועוד דברים חסרי היגיון שמופרכים מיסודם.

להקיש צריך  שהוא  או  מנופחים  שרירים  עם  בריון  מדמיינים 
באצבעותיו כדי שיתבצע רצונו, כאילו שנצרך ממנו איזה מאמץ.

אסור לנו לחשוב דברים טיפשיים שלא שייכים בו. להניח הנחות ואז
להיתפס לקושיות שנובעות משם. זה כמו להניח הנחה טיפשית שהקיר
עשוי מספוג רך ואז לבוא בטענות וקושיות לאחר שמקבלים ממנו מכה
כואבת. מראש לא צריך להניח הנחות טיפשיות וחסרות בסיס וכך לא

נצטרך להגיע לקושיות שנראות בלתי אפשריות.
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הכוח העליון הוא לא דבר מובן ונתפס. חוקי ההיגיון לא חלים עליו
כלל. הוא לא מוגבל בטבע והיגיון. הוא הכל והוא יכול הכל.

המונחים שמתוך  אלא  אותו,  מגדירים  אינם  האלו  הדברים  ואפילו 
שלנו, אנו מנסים לגעת בקצה קצהו של משהו כדי לקבל איזשהו כיוון.

אבל באמת אי אפשר להגדיר אותו כלל.

לכנות את נוהגים  כלשהו,  באופן  ומגדיר  מגביל  כינוי  שכל  ומתוך 
הכוח העליון כ"אינסוף", שאין לו סוף וגבול, אלא אינו נתפס.

ולא גבוה  ערך  שמבטא  במדעים  אינסוף  המושג  כמו  הכוונה  ואין 
נתפס, כי הוא כן מוגבל. הוא מוכרח להיות מספר, ואפשר להשתמש
להשתנות יכול  לא  הוא  בו.  שמוכרחים  חישובים  ולערוך  בנוסחאות 

למספר אחר, ובטח שלא לאות, חפץ או רגש וכדומה.

אינסוף מספרי זה משהו מוגדר ורק אינסופי מבחינה כמותית. בוודאי
כוח וכדומה. אולם הבורא האינסופי, להבדיל, הוא שאין לו שכל או 

אינסוף מכל הבחינות ואין בו שום מוגבלות כלל.

כי אם הבסיס והשורש חשוב לחדד ולהבהיר לעצמנו את הדברים. 
עקומים, אז כל הבניין עם כל המסקנות יהיה עקום ומעוות. ומשם הדרך

לנפילה קרובה, שכל דבר קטן מיד יערער את כל יציבותו.

לכן איסור עבודה זרה הוא חמור כל כך, כי הוא מעוות את יסודות
הבניין שהאדם בונה בעבודתו הרוחנית ואז ממילא הכל קורס.

פרדוקסים

נוכל לפתור המון מתוך הבנת חוסר המוגבלות של הבורא העליון, 
פרדוקסים לא ברורים. וכמו השאלה הידועה בקשר לבחירה ולידיעה,

?איך יתכן שהכול צפוי והרשות נתונהש

אלא שכשיש חוסר מוגבלות ויציאה ממערכת החוקים וההיגיון של
העולם, אז אין שאלה והכל מובן.

כי אם היו אומרים לנו שמישהו צפה במעשה שעשינו אתמול מבחירה
זאת היינו מקבלים  אז  יודע מה עשינו,  וכעת הוא  לחלוטין,  חופשית 
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בקלות ואין פה שום קושי.

אלא שכל מה שמפריע לנו הוא עניין הזמן, שאיך יתכן שהבורא יודע
את הבחירות העתידיות שעדיין לא עשינו? ואם הוא יודע, אז איך לא

מתבטלת הבחירה שלנו בזה?

אבל כאשר מבינים שהבורא לא מוגבל בזמן, אז הקושיה נעלמת.

שעבורנו העתיד עדיין לא הגיע ונראה שעדיין לא בחרנו, אבל מצד
הבורא שאינו מוגבל בזמן העתיד כבר פרוס לפניו ברגע זה. הוא צופה
בבחירות שנעשה בעתיד מעצמנו בבחירה חופשית, כאילו שכבר בחרנו

בהן אתמול.

הוא כביכול הולך לעתיד ורואה את הבחירות שאנו עושים שם בצורה
חופשית, ואז יודע מה בחרנו מעצמנו, כי כבר ראה את זה נעשה, כפי

שאנו רואים ויודעים את הבחירות של אתמול.

האם הבורא יכול לברוא סלע כבד שהוא לא יכולגם מה ששואלים 
?להרים

כל זה סתירה מבחינת כללי הטבע וחוקי הפיזיקה שאנו מכירים. אבל
עבור הבורא אין שאלה כלל, כי אין עבורו כובד או מסה, אין חוזק ואין

שום כללים.

הבורא הוא מקיים את הסלע ונותן לו את הכובד והחוזק שלו, והוא גם
זה שלכאורה צריך לנסות להרים אותו, ויוצא שכאילו שואלים אם הוא
יכול להתחרות בעצמו ולהיות חזק יותר מעצמו. הסתירה נמצאת בעצם

השאלה ולא שייכת כלל לבורא.

כדי להבין את הריקנות שבזה, זה כמו לשאול אם הבורא יכול לרוץ
יותר מהר מעצמו, אם הוא יכול לנצח את עצמו בשחמט או אם הוא יכול
להביס את עצמו בהורדות ידיים. אלו שאלות טיפשיות שלא מראות על

שום חיסרון בבורא, אלא בעצם השאלה.

וכן עניינים שונים, שאלות, סתירות ושאר דברים שיש לאנשים על
מהתפיסה שלנו,  המוגבל  מההיגיון  נובעים  אלו  כל  העליון,  הכוח 
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המוגבלת שלנו ומחוקי הטבע שאנו מוגבלים בהם. אבל הכוח העליון לא
מוגבל, ולכן כל השאלות האלו כלל לא מתחילות לגביו.

מעל המציאות

את שברא  ראשוני  גורם  שאותו  נגלה  כך  בדברים,  שנתבונן  ככל 
העולם, הוא בוודאי לא דבר מוגדר שנמצא בתוך העולם עצמו. הוא זה

שברא את העולם והוא זה שמקיים ומפעיל אותו.

ואם כן ברור הדבר שהוא לא תלוי בעולם הזה כלל. הוא לא צריך את
העולם ואין לו שום הכרח בו. הוא לא איזה פרט שאנו מכירים מתוך

העולם, אלא להפך, שהעולם נכלל בו.

כל חוקי הפיזיקה, המדע והטבע הגיעו רק לאחר שברא אותם ואין לו
שום תלות בהם. הוא חכם יותר מכל המושכלות שקיימים בעולם, שהוא

זה שברא את החכמה. הוא מעבר לכל הכללים ומעבר לחוקי ההיגיון.

זהו כוח מעבר למה שאנו יכולים להשיג. מעבר לזמן, מעבר למקום,
מעבר לחומר, מעבר לכללי היגיון וכו’. כוח עצמתי ולא מושג כלל.

הוא חכם ומשכיל יותר מכל החכמה והמושכלות שיכולות לעלות על
יותר מכל הכוחות שאנו מכירים בעולם. בעל כוח אדיר  דעתנו. בעל 

יכולת לא נתפסת, שיכול להוציא מהכוח אל הפועל ללא שום תלות.

אותו כוח עליון הוא שחקק את חוקי העולם. ואז ממילא הדבר ברור
שהוא עצמו לא מוגבל בתוך החוקים האלו. הוא נמצא מעל החוקים
את ברא  הוא  להפך.  ולא  לו  לציית  שמוכרחים  הם  החוקים  האלו. 

המערכת ומובן שאינו מוגבל בתוך המערכת.

איך זה קשור אלינו?

חלק בלתי נפרד מחקירת הבריאה, הוא להבין כיצד כל זה מתקשר
אלינו. שאי אפשר להתעלם מכל זה ולהמשיך בחיים כרגיל.

את אוהבים  שהם  מצהירים  מאמינים.  שהם  טוענים  רבים  אנשים 
אלוקים ואולי אפילו מקיימים מצוות פה ושם. אבל בפועל הם רחוקים

מאמונה. כי הם בכלל לא מבינים את משמעות האמונה.
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ייכנסו לחדרו עשרות דקות  לאדם שבעוד שתי  נניח שהיו אומרים 
או הרחוב,  בקצה  לאדמה  מתחת  זהב  שיש  או  חמושים,  מחבלים 

שמחלקים אצל השכן שיקוי פלאים שעושה ישועות.

אז אותו אדם יכול לבחור אם להאמין לזה או לא. אבל בוודאי שלא
בעיסוקיו וממשיך  בזמן שהוא מתעלם  כן מאמין,  לטעון שהוא  יוכל 
כרגיל בלי לעשות דבר. זה כשלעצמו מוכיח שהוא לא באמת מאמין, או

שבכלל לא הבין את מה שסיפרו לו.

כשיש עניין כל כך חשוב ומהותי, שיכול להשפיע על כל מהלך החיים,
ובכל זאת אדם לא עוזב את כל עיסוקיו ומתעסק רק בזה, זה אומר שהוא

לא מאמין בזה, או שלא הבין את משמעות הדברים.

אם אדם טוען שהוא מאמין בבורא וממשיך את חייו כמו כל אלו שלא
מאמינים בבורא, זה מוכיח מעל כל ספק שהוא בכלל לא מבין מיהו אותו

בורא ומה פשר האמונה בו.

להבין מיהו הבורא

הכרת מציאות הבורא זה לא סתם להעשרה והרחבת הידיעות, כמו
לימוד היסטוריה או גאוגרפיה, אלא שזה שייך אלינו באופן מעשי.

אילו היינו מסיקים שהבורא הוא יצור טיפש, חומר גשמי חסר דעת או
כרגיל בחיים  להמשיך  אפשר  היה  ממילא  אז  כלשהי,  טבע  תופעת 
ולהתעלם מהכול. כי מלבד סקרנות או קצת היסטוריה של בריאת העולם,

אין לזה משמעות כלפינו.

אבל כאשר מובן שהבורא הוא כוח עליון, בעל חכמה וחסר גבול, אז
ממילא אפשר לפנות אליו, לדבר אתו ולנסות להתחבר אליו. הרי מדובר

על מישהו שמבין. שיכול לשנות את כל העולם ושולט בכל.

אם הוא ברא אותנו, אז בוודאי שיש לזה סיבה ומשמעות, ובטח שזה
לא נעשה סתם משעמום. ומובן אם כן שיש לנו תכלית ולא סתם הגענו

לפה כדי להעביר את הזמן בכיף.

ממשית, בצורה  הבורא  עם  לדבר  יכול  שהוא  מבין  לא  אדם  אם 
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להתחבר אליו ולשנות את המציאות שלו על ידי כך, זה מוכיח שהוא
חושב שאותו בורא הוא בסך הכל איזו תופעת טבע חסרת דעת.

משהו לבקש  או  תודה  לומר  טיפשי  להם  נראה  שזה  אנשים  יש 
מהבורא, כמו שזה טיפשי לדבר עם האדמה, עם העננים או עם הרוח

שנושבת. ברור להם שאף אחד לא שומע או מבין.

וגם אדם שמחובר יותר לתפילות ומצוות, מכל מקום ברור לו שהעיקר
הגדול זה השתדלות מעשית. שהבורא יכול רק לעזור מעט ולתת ברכה
בדבר, כמו משהו סגולי ודמיוני, אבל לא שהוא בעל הכוח שיכול לשנות

את כל הטבע ממש.

עם חכמה לא מבינים שזו מציאות ממשית,  זה מחוסר אמונה.  כל 
עצומה, כוח ויכולת אינסופיים ללא גבולות, עם קשר הדוק לכל אחד

מאיתנו. שמבין הרבה יותר ממה שאנו מבינים את עצמנו.

הוא לא פועל בצורה הכרחית ומוגבלת, אלא בחכמה ומושכלות. לא
סתם כוח פיזיקלי או חוק טבע מוגבל, אלא חכמה עצומה ולא נתפסת.

ממילא מובן שהוא שומע ומבין.

לנו את בזכות שהוא ברא  זה רק  ומבינים,  הרי אם אנחנו שומעים 
היכולות האלו, וברור שהוא לא חסר אותן. הוא רואה, יודע ומרגיש.

ואמנם ברור שזה לא כמו אצלנו שרואים ושומעים דווקא דרך העיניים
והאוזניים או מרגישים דווקא רגשות מסוימים וכו’. אלא שכל מה שיש
אצלנו, בוודאי שייך גם שם, ורק שבאופנים לא מוגבלים וכפי רצונו הלא

מוגבל.

וממילא כל זה מוכרח לעשות בתוכנו שינוי עצום. אם אדם מתעלם
והוא סתם דבר  לא הבין שום  זה אומר שהוא  כרגיל,  וממשיך בחייו 

מדקלם שהוא מאמין מהשפה ולחוץ.

את להבין  שנצליח  עד  הדברים,  על  ולחשוב  לשבת  מוכרחים  לכן 
המשמעות העמוקה, ובעיקר מה זה אומר כלפינו.
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מגלים את עצמנו

כעת צריך לעשות חקירות לאחר החקירות הנוגעות לעניין הבורא, 
והתובנות הרוחניות להוריד את העוצמות הגבוהות  כדי  יותר  פרטיות 

לתוך חיי היום יום הפשוטים והגשמיים שלנו פה בעולם הזה.

כי עצם הכרת מציאות הבורא זה עדיין לא התכלית, שהרי עדיין צריך
למצוא את הקשר והחיבור שיש לזה אלינו.

רוב האנשים דווקא מאמינים שיש בורא לעולם. אבל יחד עם זאת הם
מאוד רחוק  חיים  אורח  עם  הזו,  מהידיעה  לחלוטין  מנותקים  כמעט 

מעבודת השם. חיים בהרגל, ללא שום תובנות וללא כל שינוי.

באלוקים חלקם מאמינים  ואמנם  מצוות.  שומרי  אנשים שאינם  יש 
וחלקם לא, אבל אין הבדל ניכר ביניהם. כולם חיים בצורה דומה יחסית.

זה לא גורם להם לשנות את תפיסת העולם בשורשה.

במידת הבדל  שיש  וכמו  כשולי.  לעניין האמונה  מתייחסים  אנשים 
הנעליים או בצבע האהוב, כך יש הבדלים באמונה. וכאילו שכל עניין

הקשר עם הבורא זה כמו תחביב נחמד למי שמעוניין.

אינם ולרוב  רוחניים  הם  האמונה  שענייני  וכמה  כמה  אחת  ועל 
מוחשיים ומורגשים בתחילת הדרך. שגם אם אדם מצא קשר לבורא, זה

רק בשכל והוא לא חי את זה בצורה ממשית.

עומק ופנימיות

מה וכל  מולו,  הגשמית  המציאות  את  ממשית  בצורה  רואה  האדם 
שהוא יודע על הקשר שלו עם הבורא הוא עניין שכלי שאינו נתפס ואינו

מובן כלל. לכן ברור שיעדיף את מה שהוא רואה מול עיניו.
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את העומק.  את  ויש  החיצוניות  את  יש  עניין,  בכל  שכמו  אלא 
החיצוניות כולם רואים בקלות. אבל את העומק רק מי שמשקיע ומנסה

להתבונן לעומק יכול לראות.

וכמו שיביאו לאדם חפץ יקר, והוא יסתכל עליו כחפץ פשוט וחסר
ערך, כי הוא לא מבין כיצד משתמשים בו. אבל אם הוא מכיר את החפץ
ויודע היטב כיצד להשתמש בו לתועלתו, הוא יעריך אותו מאוד. ככל

שמתבוננים לעומק, מגלים עניין.

וכך לעניין הבריאה. שאדם יכול להתייחס לזה כאל עניין טכני חסר
ערך, שיש בורא שברא את העולם וכעת אותו אדם נמצא פה ואין לו זמן

להתעסק עם זה כי הוא ממהר לעבודה.

אבל מצד שני הוא יכול להתחיל לחשוב ולנסות להתבונן בדברים.
שאם יש בורא לעולם, אז מה זה בעצם אומר? מה ההשלכות של זה
לגבינו? מדוע הוא ברא אותנו? ואם באמת יש עניין שנהיה פה, אז מדוע

כולם מתים בסוף?

הדבר ברור לכל בר דעת שיש משהו מעבר. שאנחנו לא סתם יצורים
לנו שיש  ברור  לאבדון.  וסופם  אקראי  באופן  שפועלים  תכלית  חסרי 
חיבור כלשהו, שאנו חושבים, מדמיינים, מרגישים וחשים ממש. יש לנו

קיום ממשי ולא סתם חיים של מכונות ורובוטים.

לכן השלב הבא בעבודה שלנו הוא לגלות מי אנחנו ומה המהות שלנו.
למקד את כל המושגים העליונים של בורא ובריאה ולהבין מדוע נבראנו,

מה תפקידנו ולאן אנחנו הולכים.

מי אנחנו?

ננסה להבין מי אנחנו בכלל. ואין הכוונה כמובן לרובד ראשית כל 
השטחי, שכל אדם יודע ששמו פלוני, שהוא הבן של ההוא, שהמקצוע

שלו הוא כך וכך ויש לו תחביבים כאלו וכו’.

כל זה לא מגדיר את האדם, אלא טכני ומקרי. שבנסיבות אחרות הכל
היה שונה. צריך לנסות להיכנס יותר לעומק ולהבין מי אנחנו באמת.
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אדם יכול לעשות ניסוי עם עצמו. לעמוד מול מראה למשך כמה דקות
ולהתבונן היטב בפרטים של פניו. להתמקד במקום מסוים, ולמשל במבט
עמוק לתוך העין. פתאום הוא יגלה פרטי פרטים שאולי מעולם לא שם

לב אליהם.

יש ביטוי שאומרים על דבר שמכירים ממש טוב, שמכירים אותו כמו
כף היד. אבל אם אדם ינסה להעמיק בפרטים הרבים שיש בכף ידו, הוא

יגלה שהוא כמעט ולא מכיר אותה בכלל.

וכך כשאדם מתבונן בעצמו, שינסה לחשוב ולהרגיש מי הוא ומה הוא.
לעומק בוודאי שישנם פרטים רבים בגופו, אבל שינסה ממש להיכנס 

ולחקור את המהות הפנימית והעמוקה ביותר שלו.

האם אותו גוף זה באמת הוא? ואם נאמר שכן, אז האם כל הגוף זה
המהות שלו או רק חלק? הרי ישנם מקומות בגוף בהם החושים חדים
יותר וכאלו שהחושים כהים יותר, ואדם צריך לתת את הדעת, איזה חלק

מהגוף זה הוא?

קל מאוד להבין שהגוף החיצוני שהאדם רואה במראה זה בוודאי לא
המהות הפנימית שלו. אם יש לו איזה כתם או פצע בעור, זה בוודאי לא

משנה את המהות שלו.

כשאדם חושב על עצמו, או כשהוא אומר את המילה "אני" ומתייחס
לעצמו, אז הוא לא מתכוון לגוף הנראה או לצבע העור שלו, אלא שהוא

מתכוון למשהו פנימי יותר.

ואמנם אנו מרגישים שהגוף הוא שלנו, אבל הוא בוודאי לא אנחנו.
הוא שייך לנו בתור כלי. כמו שיש בגד ששייך לנו, אבל הוא לא מייצג
את המהות שלנו, כך הגוף שייך לנו ואנו יכולים להשתמש בו, אבל הוא

לא אנחנו. הוא לא העצמיות והמהות שלנו.

הגוף משתנה בכל רגע. מתבגר. תאים מתחדשים ללא הפסקה. ויש
כאלו שעוברים ניתוחים קוסמטיים בעור ומשתנים לחלוטין. ובעצם זה

כלל לא אותו גוף. אבל המהות לא משתנה בעקבות כך.

ואמנם כרגע כולם מכירים אותנו בתוך הגוף הזה, אבל זה עניין טכני
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בלבד. אז אם מישהו רוצה להראות לנו חיבה, הוא מחבק את הגוף שלנו.
ואם הוא רוצה לדבר איתנו, הוא מדבר אל האוזניים.

אבל לא שהגוף או האוזניים זה אנחנו, אלא שאלו רק הכלים שאנו
משתמשים בהם כדי לתקשר. זה טכני בלבד ולא עניין של מהות.

ומכל זה יהיה מובן הדבר שאותו גוף שאנו רואים מול המראה, אותה
חיצוניות שאנו מכירים, זה לא אנחנו. יש משהו פנימי יותר שמרכיב את

המהות שלנו.

אז איך יתכן שאנו מרגישים את הגוף?

ולכאורה היה אפשר להקשות. שהרי אדם מרגיש את הגוף שלו בצורה
ממשית. הוא חש תחושות בכל הגוף. ואם למשל יש לו כאב בטן או
שהוא מקבל מכה ביד, הוא מרגיש את זה ממש. אז איך יתכן לומר שזה
לא אנחנו? וכי היינו יכולים לחוש משהו חיצוני שלא קשור אלינו בצורה

כל כך מוחשית וחזקה?

אלא שכל זה מעין חיישנים שמורכבים בתוכנו. שיש מערכת עצבים,
שפרוסה בגוף ומקבלת אותות ממקומות שונים בהתאם למצב, ואז אנו

מתרגמים את האותות לתחושות או כאב.

ויוצא שזה רק תרגום של אותות, ולא שאנו מרגישים ממש מתוך אותו
מקום. שאם למשל אנו מרגישים שכואב או מגרד לנו ברגל, זה לא אומר
שהרגל מרגישה. אלא שהעצבים שברגל שולחים אותות והמוח מתרגם

לנו אותם לאחר מכן לתחושה של כאב או גירוד.

אין רגעים  לכמה  ואז  נרדם,  בגוף  שאיבר  לפעמים  קורה  ולמשל 
לא שלהם  העצבים  שמערכת  אנשים  שיש  או  איבר.  באותו  תחושה 

מתפקדת במקום מסוים, ולמשל שאין להם תחושה ביד.

ואם כן מובן שאותה יד היא לא אנחנו, ולא היא שמרגישה, אלא שיש
שקיבל האותות  את  מתרגם  והוא  למוח  מידע  ששולחים  עצבים  שם 

ושולח את התוצאה אל המהות הפנימית להרגשה.
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אז אולי אנחנו האיברים הפנימיים?

ואמנם ראינו שהגוף החיצוני הוא לא המהות שלנו. אבל מדוע שלא
נאמר שהאיברים הפנימיים שבתוך האדם הם העיקר והמהות?

אלא שגם זה לא יתכן. שהרי אפשר לראות שאנשים לפעמים עוברים
השתלת איברים של אנשים אחרים, או שמכניסים להם מכונות שיחליפו
תפקידים של איברים בגוף, או שחיים ללא איבר מסוים שנקטע וכדומה,

לא על אף אחד מישראל.

ולמרות כל זה, האדם נשאר אותו אדם. הוא לא הופך לטיפש או חכם
יותר, הוא לא משנה את התפיסה והמהות שלו בעקבות הדבר, הוא לא

מחליף את התחביבים שהיו לו באחרים וכו’.

כי זה לא הוא. ברור ומובן לכולם שמהות האדם לא נמצאת בכבד או
בריאה או בכל איבר אחר. אלא זה משהו עמוק וגבוה יותר, מעבר לכל

האיברים האלו, שכל אלו הם רק כלים של אותה מהות.

האדם הוא המהות הפנימית, המושכל שבפנים שחווה את הדברים, לא
הגוף החומרי שאנו רואים ומרגישים וגם לא איבריו. הגוף הוא חומר

שמשמש אותנו, שדרכו ניתן לפעול, אבל הוא לא עצם המהות שלנו.

אז אולי אנחנו המוח?

ואמנם אפשר להסכים עם זה בקלות לגבי רוב האיברים. אלא שהדבר
לחשוב מקום  היה  כן,  ואם  ביותר.  החשוב  הוא האיבר  ידוע שהמוח 

שאולי אנחנו המוח ששולט על הכל.

ששם הרי נמצאת החכמה ובלעדיו אין חיים ואין יכולת לתפקד כלל.
שהוא זה שמפעיל את מערכות הגוף ושולט עליהן.

אבל גם זה לא יתכן. כי אילו היינו המוח ממש, אז היינו בעצמנו אלו
שפועלים את פעולותיו. אבל בפועל אין לנו כלל מושג מהן הפקודות

שהמוח נותן וכיצד ניתן לשלוט עליהן או לשנות אותן בהתאם לרצוננו.

המוח שולח פקודות לכל איברי הגוף, אבל האדם עצמו לא שולט
בזה. המוח עושה את זה מעצמו, מאחורי הקלעים, ולפעמים אפילו נגד
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רצון האדם.

הרי אם האדם היה זה שנותן פקודות לגוף, הוא יכול היה לרפא עצמו
בקלות מכל מחלה. ולמשל, במקום לקחת כדור להורדת חום שיפריש
חומרים כימיים שיגרמו למוח לתת פקודה לקרר את הגוף, האדם היה

נותן את הפקודה הזו באופן ישיר, אילו הוא בעצמו היה המוח.

הוא יכול היה גם להתגבר על המחלות הקשות ביותר חשוכות המרפא.
ולמשל שאם היה חס ושלום גידול ממאיר, הוא יכול היה פשוט לתת
פקודה לגוף להשמיד אותו. וכן לטפל בכל המחלות בקלות וביעילות

ללא שום תרופה.

כל אישה שנכנסת להיריון הייתה מיד יודעת על כך ללא שום בדיקה.
בגוף חומרים  מזרים  זה  פי  ועל  מההתחלה,  יודע  כבר  המוח  שהרי 
בהתאם. בדיקת ההיריון רק בודקת את רמת החומרים שהמוח מזרים,

ועל פי זה מתגלה מה שהמוח כבר ידע קודם לכן.

אלא שהאדם והמוח הם דברים נפרדים שכל אחד פועל בתחום שונה.
כל את  מפעיל  שהמוח  אלא  בתוכו,  שמתרחש  למה  מודע  לא  האדם 

המערכות בלי שהוא מבין בזה חצי דבר.

והמוח לא מודע לרגשות או השלכות לעתיד, הוא לא בוחר מתוך רצון
עם תובנות ועומק. הוא פועל בצורה טכנית ומוכרחת, כמו מחשב, רק

כתגובה למצבים, לאותות ולתדרים שהוא מקבל.

ומובן שהאדם הוא לא המוח. המוח פועל בצורה טכנית וחסרת מהות.
והאדם הוא המהות שמשתמשת במוח, כמו אדם שמשתמש במחשב,

אבל הוא בוודאי לא המוח עצמו.

ואולי אנחנו אוסף של חומרים כימיים?

ואמנם ראינו שהמהות שלנו היא לא איבר שמוגדר בצורה פיזית, אבל
חומרים של  מאוסף  מורכבים  שאנו  לומר  אולי  אפשר  זאת  עם  יחד 

כימיים, שאלו מרכיבים יחד את המהות שלנו.

וכמו שאפשר לראות שחומרים שונים משפיעים בצורה רוחנית ממש.
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הן עליו,  ישפיעו  ואלו  שונים,  מזון  סוגי  למשל  לצרוך  יכול  שאדם 
מבחינה פיזית והן מבחינת הרגשות הפנימיים. שיתנו לו אנרגיה וכוח או

לחלופין חולשה וכאב ראש.

ולמשל אם אדם שותה אלכוהול, מעשן, לוקח סמים ותרופות וכדומה,
אז כל אלו משפיעים עליו. זה יכול לשנות את מצבי הרוח שלו, להשפיע

על המחשבות, לתת לו יותר או פחות כוח וכו’.

ואולי היה אפשר ללמוד מכל זה שהאדם אינו שולט. שאולי בכלל אין
לו מהות, אלא שהוא מורכב מצירוף של המון חומרים כימיים מקריים,

כאלו שנותנים לו תחושות שונות, הן רוחניות והן גשמיות.

אלא שצריך לדייק. שאמנם כל אותם חומרים אכן יכולים להשפיע על
האדם, הן מבחינה פנימית והן מבחינה חיצונית. אבל כל זה רק משום

שיש כבר מישהו קיים להשפיע עליו.

החומרים האלו אינם מהות בפני עצמה. אם נרכז את כל החומרים
האלו בתוך קופסה, לא יתרחש שום דבר. הקופסה לא תחוש שום דבר,
המחשב על  גם  חיים.  שם  ייווצרו  שלא  בטח  גשמי.  ולא  רוחני  לא 

המשוכלל ביותר הם לא ישפיעו כלל.

להכניס אפשר  אז  ומחשבות,  רגשות  שיש  מהות,  שיש  לאחר  רק 
חומרים מסוימים שיתערבו וישפיעו עליהן, כי המהות משתמשת בגוף

החומרי ומושפעת ממנו. אבל בלי אותה מהות אין כלום.

יוצר תגובה רק  בפני עצמו, אלא  או חושב  מרגיש  לא  כימי  חומר 
מרגישה שכבר  קיימת  מהות  אצל  כשלהי  לתחושה  להביא  שיכולה 

וחושבת. החומר יכול להשפיע על מהות, אבל זה לא המהות עצמה.

רובוטים ומחשבים

לו היו מגיעים להתקדמות טכנולוגית אדירה שמאפשרת לקחת גם 
חומר כעין גוף ולפסל ממנו צורת אדם, עם כל המערכות המורכבות שבו
עד לפרט האחרון, מכל מקום הדבר ברור שלא היו יכולים להכניס בו את

המהות הפנימית.
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הדבר היה עובד כגולם, כמו רובוט. אולי היו מחדירים לתוכו חומרים
כימיים שיוצרים תגובות, אבל כל זה ללא מהות.

היה אפשר לתכנת אותו כמו מחשב, לעשות דברים מופלאים בבינה
מלאכותית, ואז היינו יכולים לטעות ולחשוב שיש בו תבונה ממשית,

אלא שהכול רק לפי מה שתכנתו אותו.

הוא היה מגיב על פי הכללים שנתנו לו, ואולי אפילו מציג רגש, אבל
בוודאי שלא היה יכול להרגיש בצורה ממשית. שהרי אין שם אף אחד

בפנים, אין שום מהות שתרגיש את הדברים.

ולהגיב בצורה אנושית. אבל זה רק יכול להיראות מתוחכם  מחשב 
תגובה חיצונית כפי שתכנתו אותו. הכל טכני, נתונים יבשים, ללא מהות

פנימית. הוא לא יכול להרגיש באמת.

ולמשל הוא היה מודד את הטמפרטורה באוויר, ואז אם קר, אז היה
זה רק רועד, אומר שקר לו ומתכסה בשמיכה. אבל מובן וברור שכל 
פעולות חיצוניות מתוכנתות שמדמות רגש. זה לא שהוא באמת מרגיש

כפי שהאדם מרגיש, אלא שהוא פועל כפי שתכנתו אותו.

ממשית מהות  לו  אין  כי  בפנים,  כלום  מרגיש  לא  עצמו  המחשב 
יכול שתרגיש. אבל אנחנו מרגישים את המהות שלנו ממש. כל אדם 

להרגיש את הפנימיות שלו. זה לא עניין טכני, אלא מהות ממשית.

חיות האדם

ובאמת, לא צריך ללכת כל כך רחוק עד לרובוטים משוכללים. שהרי
כאשר אדם נפטר מהעולם, לכאורה אין שום שינוי מהותי בגוף שלו.
להפעיל היה  ואמנם המערכות השונות מפסיקות לתפקד, אבל אפשר 

אותן בדרך מלאכותית.

שונות ומכונות  הנשמה  למכשירי  אדם  לחבר  היה  שאפשר  וכמו 
שיפעילו את כל מערכות גופו לנצח. ואם כן מדוע לא עושים זאת? מדוע

הרופאים והמשפחה מתייאשים ומניחים לאדם למות?

אלא שברור לכולם שכל זה לא יעזור לו כלל. שגם אם ימשיך לנשום
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בצורה לתפקד  ימשיכו  הגוף  מערכות  כל  אם  וגם  מלאכותית,  בדרך 
חיצונית וטכנית, מכל מקום המהות עצמה חסרה.

כל האדם.  את  שיחייה  מה  אין  אז  ממנו,  יצאה  המהות  כאשר  כי 
החומרים שבגופו לא יעזרו לו. אפשר להחדיר לו חומרים שונים, סמים,

ושלל דברים אחרים, אבל זה לא יעזור.

כי גם אם מהצד החיצוני נראה שהוא עדיין נושם, או שיש רפלקסים
אין מהות. כלום.  אין  בגוף, מכל מקום בפנים  תזוזה  שונים שיוצרים 

ומובן לכולם שאין בזה שום טעם.

אז אולי אנחנו מחשבות או רגשות?

ובגוף, המהות של יוצא שאין שום מהות ממשית בחומר  זה  מכל 
האדם היא פנימית ונשגבת, משהו עליון. ומובן אם כן שהמהות העצמית

שלנו היא עניין רוחני.

מטבע הדברים, הדבר הרוחני והמופשט שאנו מכירים בתוכנו הוא
מה שאולי  לתמוה,  שלא  אפשר  אי  לכן  והרגשות.  המחשבות  עניין 

שמרכיב את פנימיות האדם זהו עולם הרגשות והמחשבות שלו.

אולי ישנו צירוף שרירותי של רגשות ומחשבות, וזה הוא שנותן לנו
תחושה של מהות. ואמנם ברור לכל בר דעת שעצם האדם הוא בוודאי
לא מחשבה בודדת או רגש מסוים בדווקא. אלא שמדובר על מכלול של

מחשבות ורגשות.

אבל צריך להבין שלא יתכן קיום למכלול של רגשות ומחשבות אם לא
יהיה מי שיכיל את המכלול הזה, דהיינו מישהו שמרגיש את הרגשות

וחושב את המחשבות.

האדם לא משתנה בכל רגע עם כל מחשבה שעוברת לו בראש. אלא
עם ולפעמים  כאלו  מחשבות  עם  שלפעמים  ורק  אדם,  אותו  שהוא 
מחשבות אחרות. ומכל זה הדבר ברור שהאדם הוא לא המחשבות, אלא

שהוא המהות שחושבת אותן.

להתמקד זו שמתבוננת במחשבות, מחליטה אם  היא  המהות שלנו 
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במחשבה מסוימת ברגע כלשהו, לאחר מכן מחליטה להעביר את אותה
לפועל ולהוציא  ליישם  במחשבה אחרת, מחליטה  ולהתעסק  מחשבה 

מחשבה כזו ולהתעלם ממחשבה אחרת.

ואמנם ישנן גם מחשבות שקופצות לראש בלי שליטה, אפילו שהן
מטרידות אותנו ואנו לא רוצים בהן, ואז אולי היה צד לטעון שאין לנו

מהות כזו ששולטת על המחשבות.

אלא שאדרבה, זו ראיה ניצחת לכך שהן לא אנחנו. שאם אנו יכולים
לחשוב על כך שמחשבות מסוימות מטרידות אותנו ואינן רצויות, אז זה
אומר שאנו הרצון העליון יותר שמתבונן באותן מחשבות ומחליט אם
וכן לעניין ומובן שאנו לא המחשבות עצמן,  רוצה אותן או לא.  הוא 

הרגשות.

אז אולי אנחנו הרצון?

הרצון עניין  שהוא  מעורפל  וקצת  מאוד  גבוה  למקום  הגענו  כעת 
והבחירה. שמרוב העמקות שבו, קשה לאחוז ולתפוס את מהותו, אבל

יחד עם זאת נראה ברור לנו שזה אנחנו.

נמצאת השליטה שלנו. שמתוך התבוננות מקיפה על מחשבות שם 
ורגשות, וכן על העולם החיצוני, אנו מחליטים מתוך שיקול דעת כיצד

לנהוג.

שם אנו בוחרים אם לשלוף את הזיכרון המסוים הזה או אם להתבונן
במחשבה מסוימת, גם בוחרים אם לעשות מעשה כזה או אחר וכן הלאה.

ויוצא לכאורה שהרצון שלנו הוא אנחנו.

אלא שצריך לדייק, שכאשר אדם רוצה עניין כלשהו, זה אומר שהוא
משתמש בכלי הזה שנקרא רצון. הוא לא עצם הרצון. שיש לאדם רצון,

אבל אין הכוונה שהאדם הוא הרצון.

ולמשל, אם אדם רוצה לאכול גלידה, אז הדבר ברור שהאדם הוא לא
עצם הרצון לאכול גלידה. אותו רצון לא מגדיר אותו כלל ואינו מרמז
כלל על המהות שלו. אלא שכעת אותו אדם משתמש בכלי הזה של רצון,
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כדי לבטא את החשק הרגעי לאכול גלידה.

אותו רצון אינו הכרחי. כי באותה מידה הוא יכול היה לבחור לרצות
משהו אחר וזה לא היה משנה כלל מהמהות שלו. כאילו שבמקרה הוא
רוצה כעת לאכול גלידה, אבל באותה מידה יכול היה גם לרצות שלא

לאכול גלידה. זה לא הכרח שמוכיח על המהות.

אפשר לראות בחוש שאנשים משנים את דעותיהם ורצונותיהם מפעם
עניין ארעי בדרך אפשר ויוצא שזה לא עניין של מהות, אלא  לפעם, 
בלבד. שכעת אמנם יש לו רצון מסוים, אבל בנסיבות אחרות אותו רצון

היה משתנה. האדם כולל את כל הרצונות ומשתמש בהם ככלי.

אז מי אנחנו?

לעצמו יתייחס  ברגעים מהילדות, הוא  להיזכר  ינסה  בוגר  אם אדם 
כשהיה ילד קטן כ"אני". ברור לו שזו הילדות שלו ולא של מישהו אחר.
הוא מסתכל על ילדים אחרים בתמונות וכולם נראים לו זרים, עד שהוא

מזהה את עצמו כשהיה קטן ומיד מרגיש שייכות, שהוא יודע שזה הוא.

לו. המראה החיצוני היה דומה  לא  ילד קטן בכלל  ולכאורה, אותו 
הרצונות, הרגשות,  המחשבות,  התבגר,  האופי  התעבה,  הקול  שונה, 

הטעם, תפיסת העולם, הכל השתנה פלאים מאז שהיה ילד קטן.

וצריך להבין מה גורם לו להיות כל כך בטוח שזה הוא? מה משותף לו
ולילד בתמונה? לאיזה חלק בדיוק הוא מתכוון כשהוא מתייחס לעצמו?

שהרי אין לכאורה שום קשר בין אותו ילד קטן לבין מי שהוא כעת.

ואין כאן שום לו שזה בוודאי הוא עצמו  אלא שלמרות הכל מובן 
טעות. כי ישנו כוח פנימי לא מוסבר שנמצא עמו תמיד, ששייך דווקא
אליו ומבדיל אותו מהאחרים. מעין קול פנימי שהוא מרגיש כעצמו, בכל

מקום, בכל מצב ובכל גיל. אותו כוח זה ה"אני" האמתי שהוא מרגיש.

אותו כוח פנימי אינו תלוי במצבים חולפים. האדם נשאר עצמו בין אם
ובחורף. בארץ אחרת או ובין בהליכה ברחוב. בקיץ  ביתו  הוא בתוך 

אפילו בחלל. בין המולה של אנשים או לבד עם עצמו.
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ברגעי שמחה או עצבות. כילד קטן או כזקן מופלג. ואפילו בגלגול
אחר. הכל משתנה, הזמן חולף, נסיבות משתנות, אבל הנקודה פנימית

אינה משתנה כלל. הקול הפנימי נשאר זהה ולא מתבגר או משתנה.

ואמנם הוא יכול להגיב בצורות שונות, להרגיש אחרת, לשנות תפיסה
שוני זה  חיצוני.  הוא  כל השוני  אבל  לקצה.  להשתנות מקצה  וכאילו 

בחוויות החיצוניות, ברגשות, בזיכרונות, בתפיסת העולם וכו’.

אבל בנקודה הפנימית הוא תמיד יהיה אותו "אני" ללא כל שינוי. אותו
חושב, תופס, זוכר, מרגיש,  החוויות,  הוא שחווה את  "אני" שבפנים 

בוחר ומחליט. הוא שמשתמש באותם כלי עזר חיצוניים.

אליו אנו מתייחסים כעצמנו, ואליו אנו מתכנסים בכל רגע של מחשבה
והתבוננות רציניים. וזוהי מהותנו, נצחית ורוחנית שלא משתנה לעולם.

אז למה מתבלבלים בזה?

ולכאורה, זה נראה דבר כל כך פשוט וברור, ואם כן צריך לתמוה כיצד
אנשים טועים ומתבלבלים בזה? מדוע אנשים תופסים את עצמם בתור

הגוף הזה, תכונות האופי האלו וכו’, שכאילו כל אלו מגדירים אותם?

עליו אנשים מסתכלים  האדם.  את  וההרגלים מטעים  שהטבע  אלא 
ורואים את הצורה החיצונית. הם מדברים עם אדם בדמות מסוימת. כל
הקשר אתו הוא דרך אותה דמות. וכך גם הוא רואה את עצמו. ואז ממילא
הוא לאט לאט מתרגל לזה ומתקשה להפריד בין המהות הפנימית לבין

החיצוניות הנראית לעין.

לו לעשות את והנראה של האדם, וקשה  הגוף הוא הלבוש הקבוע 
ההפרדה בין אותו לבוש לבין עצמותו. אם הוא מסתכל על הגוף שלו
במראה וחושב שהוא יפה, אז הוא מגדיר לעצמו "אני יפה". הוא לא
מצליח להפריד בין הדברים ולומר שהוא נמצא כעת בלבוש של גוף יפה,

ולכן הוא מייחס את היופי לעצמו.

אבל הדבר ברור שאותו יופי אינו מוכרח, שקרוב לוודאי שהוא לא
יישאר עם אותו יופי גם בגיל תשעים. ואם יש פעמים שהאדם יפה ויש
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פעמים שלא, אז מובן שאותו יופי הוא לא האדם עצמו.

יש אנשים שעברו תאונות שונות, לא על אף אחד מישראל, ולפעמים
כל הגוף הפך למרוסק והיו נדרשים ניתוחים פלסטיים שעיוותו את הגוף
לחלוטין. הלבוש החיצוני יכול להשתנות בלי סוף, אבל המהות הפנימית

נשארת זהה ואינה משתנה כלל.

עולם, תפיסת  כישורים,  רצונות,  כמו  רוחניים  לבושים  לו  יש  וכן 
תחביבים וכדומה, והוא התרגל להתייחס לכל זה בתור עצמותו.

וכן יש לו שם. ואמנם זה יכול להיות שם שרירותי שהוריו נתנו לו
ובאותה מידה היו יכולים לתת לו שם אחר, אבל מכל מקום הוא מרגיש
רואה את שמו כתוב במסמך שזה חלק ממנו ממש. בכל פעם שהוא 

כלשהו או שמישהו קורא לו, הוא מרגיש קשר וחיבור.

אבל יחד עם זאת ברור שאותו שם הוא לא האדם עצמו. זו רק דרך
להתייחס לאותו אדם. באותה מידה אפשר להתייחס אליו במספר, וכמו

מספר תעודת הזהות שלו, או בסמל כלשהו וכדומה.

וכך אנשים מתייחסים לסביבה דרך שמות, סמלים, לוגואים וכדומה.
כך מכירים אנשים, חברות, מותגים, קהילות וכדומה. אי אפשר להתייחס
נותנים לאותה מהות פנימית לבוש וסמל ישירות למהות הפנימית, אז 

חיצוני. לאט לאט זה הופך להיות בלתי נפרד.

כעת אותו שם או סמל מרמזים לאדם עצמו, אבל זה בוודאי לא הוא.
המהות את  משנה  לא  זה  וכדומה.  שם  שינוי  שעורכים  אנשים  ישנם 

שלהם, זה רק פרט חיצוני מסוים שמתייחס אליהם.

על הנוכחית,  העולם  תפיסת  על  הזה,  הרגע  על  מסתכלים  אנשים 
ההרגלים, ואז הם תופסים את עצמם בתור כל הלבושים הנוכחיים. אבל
זו טעות. כל אלו רק לבושים, ורק הפנימיות שאינה משתנה ואינה תלויה

היא המהות האמתית שלנו.

המהות לא משתנה

מידות, רצונות,  חכמה,  כוח,  תדמית,  רגשות,  מידע,  רוכש  האדם 
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עבורו. אבל הוא כלים  בתור  דברים שמתפקדים  ועוד שלל  כישרונות 
עצמו נשאר אותו דבר.

הוא יכול להשתנות לאדם שמח יותר, מחושב יותר, מתון יותר וכו’.
אבל כל אלו רק עניינים נרכשים. הוא לא באמת השתנה, אלא שהוא רכש

לעצמו כלים ולבושים שונים.

יש לו את אותה מהות בדיוק בכל שלב הוא לא תלוי בזמן, שהרי 
משנה את הוא  עצמו. אמנם  בתוך  לאיש אחר  הופך  לא  הוא  בחיים. 

דעותיו, אבל במהות הפנימית הוא נשאר אותו אדם.

הוא גם לא תלוי במקום, שהרי יש לו אותה מהות בכל מקום בו הוא
נמצא. כשאדם נמצא במקומות שונים הוא אולי מתנהג אחרת בהתאם

למקום, אבל הוא עצמו נשאר אותו דבר.

וכך הוא לא תלוי בשום מצב, שהרי גם המצבים הקיצוניים ביותר לא
משנים כלל את אותה מהות.

אותה מהות היא אינסופית ומעל הטבע. הוא נשאר אותו אדם פנימי,
למצבים בהתאם  העולם  מול  להתנהל  מנסה  בתוכו,  וחושב  שמרגיש 

המזדמנים ולכלים שקיבל ורכש, ואין בו שינוי כלל.

נרחיק למצבים המוזרים וגם אם  בכל מצב שננסה לדמיין לעצמנו, 
והרחוקים ביותר, תמיד אנו נפעל מתוך אותה מהות. ואמנם הבחירות
משתנות מרגע לרגע, אבל המהות עצמה שבוחרת היא אותה אחת ואינה

משתנה. וזה מי שאנחנו באמת.

חלק אלוקי

רב דמיון  לזהות  נוכל  כעת,  אליהן  שהגענו  להשגות  לב  נשים  אם 
למסקנות שאליהן הגענו בחלק החקירות על הבורא.

שהרי אותה מהות שנמצאת בתוכנו היא מעל הטבע, אינה תלויה בזמן
או במקום, אין בה שינוי, היא אינסופית ואינה ניתנת להגדרה כלל.

נוכל כי אם נכנה את המהות הפנימית שבתוכנו בתור "נשמה", אז 
להבין שאותה נשמה שבתוכנו היא ניצוץ אלוקי שעליה נאמר שהיא חלק
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אלוקי ממעל. ומכאן ברור מהיכן הדמיון הרב.

וכמו שהבורא הוא מעבר למהות המושגת, מעבר לחומר, בלתי תלוי
ובלתי ניתן לתפיסה, כך גם הנשמה האלוקית, שהיא אנחנו ממש, אינה
תלויה ובלתי נתפסת, שהרי היא חלק ממנו. ולכל זה אנו מתכוונים כאשר

אנו מתייחסים לעצמנו בתור "אני".

להיזהר מטעויות בזיהוי

ואמנם המהות הפנימית ביותר של האדם היא אלוקות. אלא שצריך
עטיפות חיצוניות,  שכבות  בהרבה  מגושם  שהוא  בזה.  להיזהר  מאוד 
וקליפות, וכל אלו מכסים את האור האלוקי שבו, עד שהוא חי ומרגיש

את החומר ממש.

ואז הוא מתבלבל וחושב על הלבושים החיצוניים שכאילו זה הוא,
והמסקנה הגרועה והשגויה לחלוטין היא שיש כאילו פגם חס ושלום
באלוקות. כי הוא למד שהוא ניצוץ אלוקי, ומצד שני הוא רואה כמה הוא

גס וירוד, ואז ממילא הוא מייחס את כל זה לאלוקות.

אבל באמת כל זה רק כלים ולבושים מזדמנים שיכולים להשתנות בכל
רגע. אנשים מגדירים עצמם בתור אופי כזה, עם תפיסת עולם כזו, עם
נסיבות גשמיות כאלו, עם מחשבות ורצונות כאלו, עם כישרונות, חוויות,

זיכרונות, רגשות, וכל זה טעות.

כי זה רק לבושים. הניצוץ האלוקי הוא טוב גמור ומושלם ללא שום
פגם או חיסרון. אבל אין לנו שום תפיסה בו. מה שאנו תופסים זה רק את

הלבושים החיצוניים. ואז טועים להגדיר את עצמנו.

ולמשל יש כאלו שמגדירים עצמם כ"חילונים" או כ"לא שומרי תורה
ומצוות", ואז חושבים שכל זה לא מדבר אליהם כלל. אבל זה כלל לא

נכון. כיוון שזה רק הלבוש החיצוני והמקרי שלהם כעת.

יהודי בין  הבדל  שום  כמעט  אין  האלוקי,  והניצוץ  הפנימיות  מצד 
לחברו. ההבדל שאנו רואים הוא חיצוני, מצד הלבושים, מצד המעטפת
החיצונית, מצד המעשים וההנהגות, אבל גם באדם הרחוק והרשע ביותר
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ישנו ניצוץ אלוקי קדוש שהוא המהות שלו ממש.

וזה מה שמונע אנשים רבים מללכת אחר האמת. כי הם בטוחים שכל
הלבושים זה הם ממש. ואז הם לא מנסים להגיע לאמת כפי שהיא, כיוון
שהם תופסים צד בעניין. הלב שלהם מטה אותם למקום שהם מכירים

ורגילים אליו.

וגם אם זכו להכיר באופן ברור שזו האמת, מכל מקום הם לא מאמינים
שהם יכולים להשתנות. וגם אם כן יאמינו שזה אפשרי, מכל מקום זה
נראה להם מפחיד. שכאילו ישנו את כל המהות שלהם ויהפכו למישהו

אחר. הם לא מצליחים להבין שזה רק לבוש חיצוני.

לבורא, להתקרב  כדי  השינוי  את  ועושים  אומץ  אוזרים  שכן  ואלו 
מגלים לבסוף שלא השתנו כלל. הם נשארו אותם אנשים, עם אותה מהות

פנימית, ורק שהחליפו את הכלים והלבושים החיצוניים לטובים יותר.

פעמים רבות האדם מרגיש שהוא אוהב דבר כלשהו, והוא בטוח שזה
חלק ממנו ממש, שזה האופי שלו, אבל לאחר זמן מה הרגש משתנה

וחולף. וכל זה מוכיח שבעצם זה אף פעם לא היה אמתי.

האור את  שמכסות  קליפות  אותן  מתוך  שבא  רגש  היה  שזה  אלא 
האלוקי שבתוכו. שהוא הסתכל על העטיפות שבו וטעה לחשוב שהן

הוא עצמו ממש.

שאותן חושב  הוא  כיסויים.  בתור  בטעות  לעצמו  מתייחס  האדם 
לנקודה להיכנס  ינסה  אם  הוא ממש. אבל  זה  קליפות שמכסות אותו 

פנימית יותר, אז יצליח להסיר את כל זה ולהתחבר למשהו עליון.

להיכנס פנימה

ומכאן נבין שאדם שמחפש אמת מוכרח להיכנס יותר פנימה. לא לקבל
שהסביבה החיצוניות  את  או  מאליהם  כמובנים  שקיבל  ההרגלים  את 
מציגה לו, לא לחפש לבושים, אלא להיכנס כמה שיותר עמוק לאותו

מקום פנימי שאינו משתנה.

האדם מגדיר את עצמו. אם הוא צעיר או מבוגר, שמן או רזה, חכם או
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טיפש, אוהב או שונא וכו’. הוא בטוח שזה הוא. אבל באמת זה לא קשור
אליו. כי בזמן אחר ובנסיבות אחרות, הוא היה מגדיר את עצמו בצורה

שונה לחלוטין.

הדבר דומה לילד שגדל במשפחה מסוימת, וכך תמיד הגדיר את עצמו,
שהוא שייך למשפחה פלונית, למוצא פלוני וכו’. אבל אז ביום מן הימים
הוא פתאום מגלה שהוא מאומץ, ויוצא שהוא בכלל ממשפחה אחרת,

ממוצא אחר וכו’.

אבל עצמו,  הוא  שזה  וחשב  השונים  הכיסויים  על  הסתכל  האדם 
הוא שייך לעצמו. שבאמת  לבוש שאימץ  רק  גילה שזה  יותר  מאוחר 

למקום אחר לגמרי, לעולם אחר, ורק שהלבושים הטעו אותו.

כך הנשמה שלנו מתגוררת בגוף, ואנו מסתכלים עליו ובטוחים שזה
אנחנו ממש. אבל אלו רק שכבות של כיסויים ולבושים. ואפשר לחשוב
על זה כאילו רק אימצנו לעצמנו גוף גשמי ותכונות אופי וכדומה, אבל

באמת המהות שלנו היא הרבה יותר דקה ופנימית.

באור האלוקי עצמו אין שינוי כלל ואין שום פירוד. שהאדם חושב
שהוא אוהב משהו אחד ושונא משהו אחר וכו’. אבל באלוקות הכל זה
הדברים כך  העליון,  לאור  ומתקרבים  במעלה  שעולים  ככל  אחד. 

מתחברים יחד והכל הופך לאחדות גמורה.

פנימית, שהיא האדם כל אדם ישנה מהות  עניין, שבתוך  כללו של 
עצמו ממש והיא נקראת בשם נשמה אלוקית. וכל אדם יכול להתחבר
אליה, כלומר להתחבר לעצמו, להתחבר לאמת. זה דורש עבודה, סבלנות

והתמדה, אבל כל אחד יכול להגיע לזה.

לא נדרשים כישורים מיוחדים וכדומה. לכל אדם יש את כל הדרישות
עם עצמו לשבת  והאמונה,  הרצון  את  לחזק  זה  צריך  שהוא  מה  וכל 
בשקט, לנסות להתבונן, לחשוב, להיכנס פנימה ולהחליט להתחבר לזה

בכל מחיר.
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מגלים את התורה

עד כה עסקנו בבירורים הנוגעים לכללות הבריאה. כעת נברר עניין
פרטי יותר שנוגע דווקא לעם ישראל, וזהו עניין התורה.

כדי למקד את האדם היהודי על תפקידו בעולם. היא התורה באה 
מחלקת באופן ברור בין התפקיד הפרטי של היהודי לבין התפקיד הכללי

של כל שאר העמים.

אלא שהיה מקום לשאול לכאורה מדוע שבכלל נאמין לתורה? מדוע
שנאמין שזו תורה אלוקית שניתנה מהכוח העליון הבורא של העולם?

איך נדע שזו לא סתם המצאה שמישהו המציא?

הרי עצם קיום כוח עליון שברא את העולם לא מעיד על הכרח בקיום
תורה ומצוות. לפעמים זה נראה מיושן ולא שייך לימינו, אולי רק לריקים

חסרי דעת והשכלה שמחפשים להיאחז במשהו.

ואפילו רבות,  דתות  ישנן  מקום  מכל  בדת,  להאמין  נרצה  אם  וגם 
מפורסמות יותר, ומדוע שנאמין דווקא לדת כזו ולא לאחרת?

ננסה לעמוד על הדברים מתוך התבוננות אמתית, כדי להבהיר לכן 
לעצמנו מהי האמת בכל הנוגע לעניינים הללו.

ביטחון במידע

האדם מכיל המון מידע בתוכו. וישנם גם פרטים שבהם הוא בטוח
לחלוטין. אלא שצריך לעמוד על כך שהאדם לא נולד "יודע", אלא שהוא
קיבל מידע במהלך חייו, ואותו מידע עבר תהליכים שונים, עד שהשתרש

אצלו כדבר ברור ומוחלט שהוא יודע בביטחון.

ומצד האמת אין שום דבר בטוח, והכל מבוסס על השערות. אפילו
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על מבוססים  לוגיקה,  או  מתמטיקה  כמו  ביותר,  המדויקים  המדעים 
הנחות יסוד מוסכמות שאי אפשר להוכיח.

אבל מכל מקום, ישנם דברים שברורים לאדם, שמסווגים אצלו כאמת
בטוחה לחלוטין.

וננסה לחקור את הגורמים שמביאים את הביטחון הזה, כך שנוכל
לבחון דרכם מידע ולקבל מדד לרמת האמינות שלו.

כאשר ילד קטן מנסה לחקור את העולם ולקבל מידע, הוא משתמש
בשתי דרכים שמשלימות זו את זו. האחת היא קבלת דברים במסורת,

והשנייה היא חוויה אישית של המציאות.

הילד מקבל מהוריו, מוריו, משפחתו ומכריו מידע רב. מלמדים אותו
שפה, מסבירים לו תופעות טבע, משרישים לו מנהגים ונותנים לו חינוך
ודרך חיים. את כל זה הוא מקבל במסורת. הוא נותן אמון במי שמלמד

אותו וסומך עליו.

ובנוסף, ישנן חקירות אישיות שהוא עורך עם עצמו בדרך ניסוי וטעיה
וכדומה. הוא זורק למשל חפץ ומשווה את הקול שהוא שומע עם חפץ

אחר שזרק, מנסה למצוא את ההבדלים, בוחן תגובות וכו’.

לאט לאט הוא מגבש לעצמו תפיסה מסוימת, עד שהעולם נתפס אצלו
בצורה ברורה שאין עליה עוררין.

יש ועליו  "שולחן"  נמצא  ולידו  "כיסא"  על  יושב  שהוא  לו  ברור 
"צלחת" ובתוכה "אוכל". ואם מישהו יתווכח אתו ויאמר שצריך לאכול
בטוח כבר  הוא  כי  יקבל.  לא  הוא  האוכל,  את  וללבוש  השולחן  את 

לחלוטין שהוא מכיר את המציאות מעל כל צל של ספק.

הוא יודע שהפריט מולו הוא שעון. עד כדי כך שאם מישהו יאמר לו
אחרת, הוא ישלול זאת מיד, כיוון שהוא בטוח בעצמו לחלוטין.

והרי הוא לא נולד עם ידיעה של המושג שעון, אלא שמתוך שלימדו
אותו, וכל מי שהוא מכיר חזר על הדברים ואישר אותם, כך זה הפך

לידיעה ברורה שאי אפשר לחלוק עליה.
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כוח המסורת

מכאן נבין שהידיעות שקיבלנו מבוססות על מסורת. שקיבלנו מידע
עצום מאנשים בסביבה וכל הידע שלנו מבוסס עליו.

הרבה אנשים תופסים את עניין המסורת כדבר נחמד ולא מחייב. כמו
מנהגים קדומים ומיושנים או איזו חכמה עתיקה וכו’. אבל עניין המסורת

הוא המרכיב העיקרי לכל תפיסת החיים שלנו.

אין הכוונה רק למסורת במובן הדתי, אלא לעצם העניין של מסירת
ידע לאחרים. מאב לבן, ממורה לתלמיד, מדור לדור וכדומה.

זו כל החכמה שלנו. אילו היו זורקים תינוק לגדול בלי שום מסורת,
 להיות אישבלי ללמד אותו דבר ובלי להעביר לו שום ידע, הוא היה גדל

מערות חסר השכלה שלא יודע אפילו לדבר.

והידע ההמצאות  כל  בידו  שניתנים  אלא  מאפס,  מתחיל  לא  אדם 
מהדורות הקודמים, והוא ממשיך הלאה מאותו מקום.

בשביל זה הוא הולך למסגרות לימודיות במשך שנים רבות, כדי לקבל
עוד ועוד ידיעות. הוא לא חווה את כל הדברים בדרך של ניסוי וטעיה,

אלא מקבל את רובם במסורת.

בלי מסורת, אדם לא היה יודע קרוא וכתוב ולא היה יודע לתקשר. לא
היו לו כלים ועזרים, כיוון שלא היה מי שיעביר לו אותם. הוא לא היה
חושב לבנות בית או כלים בעצמו, כיוון שהוא לא היה רואה אף אחד

לפניו שעשה זאת.

הוא לא היה יודע את הדברים הבסיסיים ביותר, וכמו שצריך להשקות
את השדה כדי שתצמח, או שאפשר לטחון את החטים וללוש במים את
הקמח היוצא מהן, ואז לאפות כדי שיצא לחם. הרי כל אלו לא הגיעו
במתנה הידע  את  קיבלנו  אלא  בעצמנו,  עליהם  חשבנו  לא  משכלנו, 

במסורת מהדורות הקודמים.

המנהגים כל  דעת.  ללא  חיים  הם  מסורת  ללא  שחיים  להבין  צריך 
והמעשים שלנו מבוססים על מה שלימדו אותנו הדורות הקודמים. כל
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המצאה מסתמכת על המצאות קודמות. כל חכמה מבוססת על חכמה
קודמת.

אדם מקבל את הכל בצורה מוכנה בדרך של מסורת. מלמדים אותו
שפה, חשבון, היסטוריה, חכמות טבע ועניינים שונים, והוא מקבל את זה

כעובדה. כי כך לימדו אותו.

אם זו מסורת ברורה וחזקה, אז אין לו כלל פקפוק בזה. כשמלמדים
אותו שאחת ועוד אחת שווה לשתיים, אז הוא לא שואל למה, אלא פשוט
זה קיבל את  רק  או הסיק מסקנות. הוא  לא חקר  מקבל. הוא מעולם 

מקטנות והתרגל שזה כך.

הגורמים שמביאים לביטחון

שהאדם שקרי  מידע  המון  ישנו  מוטעית.  מסורת  גם  ישנה  ואמנם 
מקבל, וכמו שמועות חסרות בסיס או טעויות שנובעות מחוסר דעת.

באופן טבעי, האדם רוכש מיומנות למדידת רמת אמינות של מידע
באופן אוטומטי. כמו הרגשה או תחושת בטן אם להאמין או לא.

ילדים קטנים יותר מתפתים להאמין לשקרים, ולא תמיד מבדילים בין
צחוק ודמיון לבין רצינות. אבל לאחר שנכווים כמה פעמים ממידע כוזב,

מסיקים מסקנות ומפתחים יכולות לזיהוי השקר.

זה נעשה בצורה לא מודעת, ולכן לא מנסים לדקדק בפרטים בצורה
יזומה ומקיפה. רק סומכים על תחושת בטן.

לאדם וגורמות  המנגנון  את  שמשבשות  הטעיות  ישנן  פעמים  אבל 
לתפוס מידע כוזב כאמין. וכמו שעושים משרדי הפרסום למשל, שנותנים
ואמינים, טובים  הם  מסוימים  שמוצרים  והרגשה  ביטחון  לנו תחושת 

למרות שאין לזה בסיס.

וכן להפך, שפעמים רבות אדם תופס דבר כלשהו כחסר אמינות מתוך
שמועות ודעות קדומות, למרות שבאמת הדבר חזק ואמין.

לכן ננסה לנתח ולפרק את המהלך הטבעי שאנו עושים בדרך כלל בלי
לשים לב, את מנגנון הביקורת, ולהוציא את הגורמים שצריכים לתת לנו
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תחושת ביטחון בקשר למידע שאנו מקבלים.

בצורה כזו, אולי נצליח למצוא כללים שיתנו לנו מדד כלשהו, מתי
להחשיב את המידע שאנו מקבלים כאמין, בטוח ואמתי לחלוטין, ומתי

המידע הוא מעורער שאי אפשר לסמוך עליו.

לנסות גם  נוכל  אותם,  ונבחן  הכלים המתאימים  את  שנקבל  לאחר 
לבחון באותם כלים את המסורת שקיבלנו בעניין התורה והיהדות, וכך

נוכל לגלות עד כמה היא אמינה.

כללים לאמינות מידע

כמה יש  אך  רבים.  בגורמים  תלויה  מקבלים  שאנו  המידע  אמינות 
ביטחון לנו  לתת  שיכולים  יותר,  ועיקריים  בולטים  מהותיים,  גורמים 

מוחלט במידע שאנו מקבלים, עד שנסמוך עליו לחלוטין.

ואפשר לחלק את המהלך לחמישה כללים חשובים:

 הוא רמת האמינות של מוסרי המידע. הן אמינות האדםהכלל הראשון
שמסר לנו את המידע, והן אמינות של אלו שמסרו לו את המידע, עד
למקור המידע בתחילה. לבדוק שכל אחד מהם נאמן וחסר אינטרסים,

שנוכל לסמוך על הדברים שהוא אומר.

ענייןהכלל השני באותו  אנשים  אותם  כל  רמת הבקיאות של  הוא   
שהעבירו. שגם אם כולם אנשים טובים, אמינים וישרים, מכל מקום אולי

הם לא מבינים בזה כל כך והעבירו מידע כוזב בצורה עיוורת.

השלישי יותרהכלל  שקשה  לעניין.  נוספים  מקורות  בדיקת  הוא   
עוד ככל שישנם  למידע שאדם אחד בלבד מוסר אותו, אבל  להאמין 

מקורות נוספים לאותו מידע, אז בוודאי שזה יחזק את הביטחון בו.

הרביעי יותרהכלל  שיש  שככל  נלווים.  ועזרים  ראיות  בדיקת  הוא   
עזרים, מסמכים, תמונות, חפצים ושלל עדויות אחרות, כך נוכל להיצמד
ללא כראוי  הועבר  לדעת שהמידע  שנוכל  בזה.  לטעות  ופחות  לאמת 

טעויות ועיוותים.

וניפוי של המידע. להבין מהן העובדותהכלל החמישי הוא בדיקה   
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הברורות שקיבלנו מתוך הדברים, בלי דעות ופירושים אישיים. לא לקחת
את כל המידע כמקשה אחת, אלא להפריד את הפסולת.

יהיה כך  הכללים,  חמשת  מבחן  יעבור בהצלחה את  ככל שהמידע 
אפשר לסמוך עליו כאמין יותר. זהו סיכום העניין בקיצור, וכעת ננסה
לבאר כל אחד מהכללים ונסביר מדוע הוא יעיל והכרחי לאמינות המידע.

כלל ראשון: אמינות מוסרי המידע

כמובן שבתור התחלה  לבחוןאז  לנו אתצריך  זה שמוסר  מי הוא   
המידע. עד כמה הוא עצמו אדם נאמן. עד כמה אנו סומכים עליו שהוא

דובר אמת ואינו משקר לנו או מסלף את הדברים.

ולמשל ברור לנו שאם מוכר בשוק יאמר לנו שהסחורה שלו היא הכי
טובה וזולה או שהכול כשר וכדומה, אז אין לנו שום סיבה להאמין לו.

ראשית כל, אנו לא מכירים את מידת יושרו. בנוסף, הוא אדם זר ואין
לו שום עניין בטובתנו ובמסירת מידע אמין עבורנו. ומעבר לכל זה, הרי
הוא נגוע, שהרי הוא רוצה למכור ולכן יש לו אפילו אינטרס לשקר לנו

כדי להצליח למכור יותר.

אבל אם למשל קרוב משפחה אהוב וישר שרוצה בטובתנו יאמר לנו
על סחורה מסוימת של אחד המוכרים שהיא טובה, זולה וכשרה, אז נוכל

להאמין לו הרבה יותר בקלות.

כי אנו מכירים אותו כאדם ישר, והוא אוהב אותנו ורוצה בטובתנו,
ואין לו שום רווח מזה ולכן אינו נגוע ואין לו סיבה כלשהי לשקר.

ויוצא שככל שהאדם קרוב אלינו, ככל שהוא מוכר לנו כאדם ישר,
לנו מידע למסור  לו אינטרסים  רוצה בטובתנו, ככל שאין  ככל שהוא 

שגוי, כך נוכל להאמין לו ביתר קלות.

וכל זה מועיל אם אותו אדם מעביר לנו את המידע ממקור ראשון. אבל
אם הוא עצמו קיבל את המידע ממישהו אחר, אז יתכן שאותו קרוב אמין

יספר לנו שהסחורה טובה רק משום שהאמין למוכר רמאי.

וכך לנו.  שמוסר  האדם  אל  הגיע  המידע  מהיכן  לבדוק  צריך  ולכן 
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לבדוק את כל הגורמים שהעבירו את המידע, החל ממקור המידע ועד
האדם שמעביר את המידע אלינו. שכולם אמינים וישרים.

ומיד שמועה  איזו  ששומעים  בזה.  נופלים  רבים  אנשים  ולצערנו 
מספרים לכולם כאילו שזו אמת מוחלטת וברורה. שמקבלים מידע מכלי

תקשורת, מכרים וכדומה, ומאמינים לכל שטות.

ואז אדם מקבל את המידע מחבר טוב, ישר ואמין, רק שהוא לא יודע
שהוא מספר לו את המידע על סמך שמועות. ואז לא מעלים על הדעת
שהתגלגלו כוזבות  שמועות  או  אינטרסים  עומדים  הדברים  שמאחורי 

ויצאו משליטה. לכן צריך לבדוק היכן מקור המידע.

אמינים אנשים  הם  המקור  עד  המידע  מעבירי  כל  באמת  אם  אבל 
שרמת בוודאי  אז  אישיים,  אינטרסים  ללא  ואוהבים,  קרובים  וישרים, 

האמינות של המידע עולה.

שני: בקיאות מוסרי המידעכלל 

גם לאחר שברור לנו שכל הגורמים המעבירים את המידע הם אנשים
טובים וישרים, מכל מקום נוכל לקבל את המידע הנמסר רק כאשר אותם

גורמים בקיאים באותו מידע.

שגויה. בצורה  מידע  לפרש  או  לטעות  ונאמן עלול  ישר  אדם  שגם 
ואמנם בוודאי שאין לו כוונה לשקר או לרמות, שהרי הוא נאמן, אבל
יחד עם זאת ככל שאין לו בקיאות במידע, כך קטן הסיכוי שלו להעביר

אותו אלינו בצורה טובה.

ולכן אם איזה דוד נחמד וחסר השכלה יוציא גלולה חשודה מכיסו
ויאמר לנו לסמוך עליו שזו תרופה נפלאה ובטוחה לדלקת, קרוב לוודאי

שנחשוש, למרות שהוא אדם ישר ואוהב שרוצה בטובתנו.

אבל אם רופא מומחה ייתן לנו את אותה הגלולה בדיוק, אז נקבל את
זה ללא פקפוק. כיוון שאותו רופא מבין באותו עניין, אז אנו יותר יכולים

לסמוך על דבריו.

אנו לא חושדים באותו דוד ויודעים שהוא בוודאי לא משקר בכוונה,

 151 



מגלים את התורה  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

אבל יחד עם זאת אולי הוא טועה. אם האדם לא בקיא במידע, אז יהיה
קל מאוד לרמות אותו ולמכור לו מידע כוזב, או שיסיק מעצמו מסקנות
לא נכונות. ואמנם הוא עצמו משוכנע ומאמין בדברים, אבל זה רק מתוך

חוסר ידיעה באותו עניין.

אם אדם ישר ואמין שרחוק מתורה יאמר שכל האוכל כשר ומהודר, אז
יתכן שכוונתו היא שלא הכניס לתוכו גמלים ושפנים. אבל אין לו ידע

אמתי בדיני כשרות המטבח.

הוא לא יודע שעל כל עלה חסה יש עשרות או מאות תולעים שלא
יורדות בשטיפה. שצריך גידול מיוחד, להשרות כמה דקות במי סבון ואז
אז לבדוק היטב כל עלה מול האור וכו’. הוא לא יודע איך מכשירים
כלים או שצריך לטבול אותם, או שישנם כאלו שמחמירים ולא אוכלים

מוצרים בכשרות רגילה וכו’.

ואמנם הוא אדם ישר וחביב ואומר את הדברים בתום לב, אבל מובן
שאי אפשר לסמוך על דבריו אם הוא עצמו לא מבין בהם.

ואם למשל יאמר שקנה את האוכל ממקום שאנו מכירים וסומכים על
כשרותו, אז נקבל את דבריו. הרי אנו לא חושדים אותו לשקרן. אלא

שבדברים שהוא לא מבין, אי אפשר לקבל את עדותו.

בהידור עליהם  שמקפיד  הכשרות,  ענייני  בכל  בקיא  אדם  אם  אבל 
בעצמו, יאמר לנו על אוכל מסוים שהוא כשר, אז בוודאי שנוכל לסמוך

עליו לחלוטין.

ויוצא שככל שהאדם מוכשר ובקיא בעניין בצורה מעשית, כך נוכל
רק מסתכם  לא  במידע  הביטחון  כי  עניין.  באותו  דבריו  על  לסמוך 
בנאמנות וביושר שלו, אלא גם בבקיאות שלו באותו עניין. שאנו צריכים

לסמוך עליו שהוא מבין במה שהוא אומר.

כלל שלישי: מקורות נוספים לחיזוק המידע

כאשר ישנו עד אחד לעניין מסוים, אז אדם מקבל את הדבר מחוסר
ברירה. שגם אם אותו עד הוא אמין ובקיא, הוא מאמין לדבר רק מתוך
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הספק, שאין מקורות אחרים שחולקים עליו.

אבל אם ישנם מקורות רבים נוספים שמביאים את אותו המידע בדיוק,
אז בוודאי שהביטחון במידע יהיה הרבה יותר גבוה.

ואם אדם בודד יספר על עניין מסוים ושלושים מקורות אחרים יספרו
את ההפך, אז יתכן שנלך עם הרוב ונתקשה להמשיך להאמין לאותו אדם

יחיד, אפילו אם הוא אדם אמין ובקיא.

ככל שישנם יותר מקורות לאותו עניין, כך זה מביא חיזוק ויציבות
לאותו עניין שהופך להיות בטוח. וכמו שילדים קטנים מקבלים מושגים
שונים מהוריהם, וככל שהמשפחה, המורים ושאר המכרים מעבירים את

אותם מושגים באותה צורה, אז זה הופך להיות בטוח.

ואם אחד מאותם אנשים קרובים ואמינים יאמר אחרת מכולם, ולמשל
את לקבל  יסכימו  לא  אז  מנורה,  הוא  והעציץ  שולחן  הוא  שהכיסא 
הדברים. כי זה סותר למה שאומרים כל שאר העולם. ברור לאדם שלא

יתכן שכל כך הרבה אנשים אמינים וחכמים יטעו בזה.

יכול להמציא דברים, להגזים, לטעות בפרטים מסוימים, יחיד  אדם 
לקבל מסורת שגויה וכו’. אבל כאשר כמות של אנשים מספרים את אותו
הדבר, ולא מתוך ששמעו את אותה שמועה מאותו מקור, אלא שקיבלו

ממקורות שונים, אז הביטחון מתחזק.

כלל רביעי: בדיקת ראיות ועזרים נלווים

מכל המקורות,  וריבוי  הבקיאות  הישרות,  הטוב,  הרצון  כל  למרות 
בעניין העברת מאוד  ששכיחות  מוגבלויות מהותיות  שתי  ישנן  מקום 

מידע ועלולות להביא לטעויות גדולות.

הי הראשונה  לאדם.המוגבלות  מאדם  הנאמרים  הדברים  עיוות  א 
שאדם מספר משהו אחד, והשומע מבין דבר אחר.

אדם מספר דבר מתוך תפיסת העולם שלו, מנפח, משמיט או מדגיש
פרטים בלי להרגיש. והשומע מקבל את הדבר מתוך ההבנה שלו ומפרש

את המידע לפי הכלים שלו, וכך בוודאי שיהיה שינוי.
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והמוגבלות השנייה היא עניין השכחה הנובעת מחמת הזמן. שבכל
רגע שעובר, אדם שוכח פרטים. ואפילו אם הוא עצמו היה עד לאותו
עניין במקור ושם לב היטב לאותם פרטים בזמנו, מכל מקום הוא עלול

להתבלבל בפרטים ככל שעובר הזמן.

המוגבלויות על  להתגבר  לעזור  שיכולה  נפלאה  דרך  ישנה  אך 
ועזרים שונים להמחשה. הם והיא להשתמש בראיות  הטבעיות האלו, 
עוזרים להימנע משיבושים וטעויות, מהווים סוג של עדות ומשמרים את

העניין כפי שהיה במקור.

וכמו שאדם מנסה להיזכר באירוע שהתרחש בעבר, או שהוא מספר
לחברו שמועה כלשהי, אז קרוב לוודאי שחסרים לו המון פרטים ויש

הרבה מקום לטעויות ועיוותים.

אבל אם יש לו תמונה, מסמך או חפץ כלשהו מאותו אירוע, אז הוא
אפשר וכך  רבים,  בפרטים  היטב  ולהיזכר  הפריט  על  להסתכל  יכול 
להרחיב ולדייק הרבה יותר. שגם אם באים להגזים או לסטות מעט, אז

יבוא הכתוב ויוכיח או שיבוא החפץ או המנהג ויעידו.

ועדות. ראיה  אינו  עצמו  בפני  עזר  כלי  שאותו  ברור  הדבר  ואמנם 
שאפשר לזייף מסמכים, ואפשר לנפח סיפורים על חפצים, ואפשר ללטש

ולעבד תמונות או להמציא עליהן סיפורים שלא היו.

אלא שזה לא בא בתור הוכחה בפני עצמה, אלא בתור סיוע למידע
שנמסר בשילוב כל הכללים הקודמים שהובאו. שאם אדם אמין ובקיא
היו האירוע שכבר  בפרטי  לדייק  עזר  בכלי  וישתמש  אירוע  על  יספר 

ידועים לו, אז נוכל לסמוך על הדבר בצורה חזקה ביותר.

לכן כשאדם מלווה כסף לחברו, צריך לכתוב שטר. גם אם הלווה הוא
אדם נאמן וצדיק, מכל מקום יש חשש שישכח שלווה, שיחשוב שכבר
החזיר או שלא יזכור את הסכום המדויק. ואמנם האדם עצמו אמין וישר,

אלא שכל אדם עלול לטעות.

השטר הוא מעין ראיית עזר ועדות לאותה הלוואה, שיכולה לפעול
כי אפשר גם הזיכרון מגמגם. לא שהשטר עצמו מוכיח,  במקום שבו 
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לזייף אותו או לשכוח לקרוע אותו לאחר פרעון. אלא שהשטר הוא כלי
עזר ליישר את האדם הנאמן לפי האמת.

ואם האדם זוכר סכום או תאריך מסוים, ורואה בשטר שנמצא במגירה
שלו פרטים אחרים, אז הוא מבין שהוא טועה ומתיישר מול השטר. לא
מדובר על שטר אקראי שמצא ברחוב וסתם מאמין לו, אלא שטר ידוע

שנמצא אצלו.

יש משחק "טלפון שבור", שמעבירים מילה מאחד לשני בין הרבה
אנשים ובודקים כמה היא נשארת נאמנת למקור. ואפשר לתאר לאיזה
יגיעו אם בנוסף למילה הנאמרת יעבירו גם חפץ מתאים דיוק מופלא 

שיזכיר את המילה. שאז לא יהיו טעויות כלל.

ניתן להיעזר במסמכים או חפצים וכך לדייק במידע, להזכיר פרטים
נשכחים, להוות ממצא משכנע, להוסיף לראיות וכו’. כל זה מיישר את
הדברים. ככל שישנן יותר ראיות, עזרים, מסמכים, חפצים וכל סוג אחר

של עדות, כך הדבר נאמן ובטוח יותר.

כלל חמישי: להיצמד למידע האמתי בלבד

לאחר חקירת כל הכללים הנזכרים, ניתן לקבל מעין תמונה אמינה של
יש כפי שהיה במקורו. אלא שגם את המידע שהתקבל עצמו  המידע 

לבדוק היטב, כדי להוציא משם רק את העובדות הברורות.

מה המידע אומר? האם זו דעה אישית או עובדה ברורה שהתרחשה?
חלק שאינו  נוסף  מידע  הסתפח  האם  למידע?  פירושים  נוספו  האם 

מהמידע המקורי?

בצורה ברורים שעוברים  ודברים  עובדות  בין  לעשות הפרדה  צריך 
אנשים. שאנו ופירושים של  אישיות  דעות  לבין  לאדם,  אמינה מאדם 

מאמינים לעניין העובדות, אבל לא מוכרחים לקבל את הפירושים.

ולמשל אם חבר נאמן וקרוב יספר בעדות אישית שראה אדם שצועק
באמצע הרחוב שהוא המשיח. אז צריך להפריד בין שני סוגי הדברים

שהוא מספר לנו, עובדות מול דעות אישיות.
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שלעניין נכונות המקרה שהתרחש, בוודאי שנאמין לו. שהרי הוא אדם
נאמן עלינו ואין שום סיבה שימציא סיפור שכזה. אז נוכל לדעת שבאמת

היה אדם כזה שצעק שהוא המשיח.

אבל לעניין שאותו אדם הוא באמת המשיח, אין שום סיבה להאמין.
הרי אפילו אם אנחנו בעצמנו היינו עדים לכך ורואים באופן אישי את
אותו אדם שצועק ברחוב, מכל מקום לא היינו מאמינים לו. אז מדוע

שכעת כן נאמין לו כאשר החבר מספר לנו על כך?

לא מוכרחים לעניין העובדות שהחבר מספר. אבל  אנחנו מאמינים 
להאמין רוצה  הוא  אם  מדעתו.  לפירוש הדברים שהוא עשה  להאמין 

לאותו אדם זה עניין שלו, אבל זו לא עובדה ברורה.

ובעניין הזה הרבה אנשים נופלים, שכאילו הדברים תלויים זה בזה.

וזהו טריק שאנשי מכירות רבים משתמשים בו, כיוון שרבים טועים בו.
שזו בטוח  אדם  ואז  מסוימת.  לעובדה  כלשהו  פירוש  משייכים  שהם 

עסקת חבילה, וכאילו או שהכול אמת או שהכול שקר.

מוכרח הוא  אז  מאושר  להיות  שכדי  לאדם  שאומרים  למשל  וכמו 
לה לקנות  אז עליו  הוא אוהב את אשתו,  רכב חדש. או שאם  לקנות 

תכשיטים. שכאילו זה תלוי בזה.

אלא שזה לא קשור כלל. אפשר לקנות תכשיטים מתוך אינטרסים גם
כשלא אוהבים, ואפשר גם לאהוב בלי לקנות תכשיטים. אפשר להיות

מאושרים עם או בלי רכב. אין קשר בין הדברים.

אלו רק פירושים שאנשים נתנו לדברים. כאשר אנו מחפשים אמת,
לחוד עובדות  הדברים.  בין  ולהפריד  במידע  ניפוי  לערוך  מוכרחים 

ופירושים לחוד.

לראות מהן העובדות המוכחות והברורות שאנו יכולים ללמוד, ולא
וכמובן שלא לתוכם.  ואת הפירושים האישיים שלנו  הרגש  לערב את 

לקבל בקלות פירושים ורגשות של אחרים.
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בחינת הדברים בצורה מעשית

כאשר נרצה לבחון פיסת מידע מסוימת, נוכל להשתמש בכל הכללים
האלו, וככל שהכללים יתקיימו, כך נדע שהמידע אמתי.

לצורך דוגמה להמחשת השימוש בכללים בצורה מעשית, נניח שהיינו
מתוך כעת  מסוים.  באטליז  שנמצא  הבשר  כשרות  את  לבדוק  רוצים 

הכללים ננסה לקבל אומדן עד כמה ניתן לסמוך על כשרותו.

אז היינו מתחילים מהכלל הראשון בעניין האמינות. האם אנו מכירים
את בעל האטליז או שיש קרובים נאמנים שמעידים עליו שהוא אדם ישר
או ואמין? מהיכן הוא הביא את הבשר? האם משוחט שאנו מכירים 

ממקום מסודר עם פיקוח כשרותי?

לכלל השני, ניתן לעבור  כל הגורמים,  לאחר בדיקת האמינות אצל 
שהשוחט עליהן.  ומקפידים  הכשרות  בהלכות  היטב  בקיאים  שכולם 
מוסמך לשחיטה, שכל גורם בקיא בתחומו, בדיקת טרפה, מליחה, תנאי

אחסון והובלה, שהכול נעשה לפי ההלכה.

מצד הכלל השלישי, היינו מחפשים מקורות נוספים שמעידים על טיב
הכשרות, מקצועיות ויראת השמיים של האטליז, משחטה, גוף כשרותי
וכדומה. וכמו למשל שמכרים רבים שאינם קשורים זה לזה, משבחים את

רמת הכשרות המהודרת של אותו מקום.

במסגרת הכלל הרביעי היינו בודקים עזרים נלווים כמו סימונים שונים
על האריזה, חותם כשרות בתוך חותם, מבט על הבשר עצמו לסימנים

מחשידים או בעיות כשרות, זיופים, חרקים, עיפוש וכו’.

צריך להיצמד למידע האמתי בלבד. שמצדולבסוף הכלל החמישי, בו 
השחיטה והבדיקות של הבשר אנו יודעים שהכול מצוין. אבל אם למשל
בישלו את הבשר ללא פיקוח הלכתי, או הוסיפו לו דברים, כמו מסעדות
שאינן מפוקחות הלכתית וטוענות שכל הבשר בהכשר מסוים, אז אין על

כך שום אחריות.

ככל שהכללים מתקיימים ברמה גבוהה, אז ניתן לסמוך על הדברים
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ולקבל ביטחון גמור לכל הקשור לזה. וגם אם לא כל הכללים מתקיימים
רגועים להיות  ניתן  כך  יותר,  חזקים  שהם  ככל  מקום  מכל  במלואם, 

ובטוחים יותר.

חקירת המסורת והתורה

כעת לאחר כל הכללים שהובאו, נחזור לעניין העיקרי, לבדוק כיצד
נוכל לסמוך על המסורת היהודית והתורה בצורה מוחלטת.

לכן ננסה להשתמש בכללים האמורים כדי לבחון את הדברים, וכך
נזכה לחזק את לבנו באמונה שלמה ומבוססת.

קיום הכלל הראשון: אמינות מוסרי המידע

לנו ביותר. המסורת היהודית הגיעה אלינו מתוך האנשים הנאמנים 
אדם יודע שהוא יהודי ומכיר את המסורת והמנהגים שקיבל מההורים,
המשפחה, החברים, הקהילה הקרובה וכו’. אלו האנשים הקרובים אליו

ביותר, שאוהבים ואין להם שום אינטרס לשקר.

אף אחד לא הגיע מבחוץ וסיפר לו שהוא יהודי, אף אדם זר לא ניסה
לעשות לו מסעי שכנוע למסורת ומנהגים שמעולם לא שמע עליהם, אלא

כך גדל וחונך בביתו ממש. זה הכי נקי שיש.ש

כשם שהוא יודע את הדברים הברורים בחייו, מיהם הוריו, מהי ארץ
מוצאם, מיהם אחיו וקרוביו, מה גילו, היכן הוא גר ועוד המון פרטים
בטוחים שאין עליהם שום פקפוק, כך הוא יודע שהוא שייך לעם ישראל,

שיש תורה, שיש מנהגים יהודיים וכו’.

יש אנשים עם פרטים שגויים בתעודת הזהות. שהמציאו להם תאריך
לידה כשעלו לארץ או שיש טעות בשמם. אבל הם לא סומכים על מה
שכתוב, אלא על המסורת שקיבלו מהוריהם. זה חזק הרבה יותר מאיזה

מסמך או מפסיקה של בית המשפט העליון.

כך גם אדם קיבל במסורת את היותו יהודי ואת סממני היהדות שהוא
מכיר. לא מדובר על זר ברחוב שפגש אותו ולימד אותו דברים מופרכים,

אלא על קרובים ומכרים שעליהם הוא סומך.
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ואמנם יש אנשים רחוקים מתורה שלא העבירו במסורת את ענייני הדת
לילדיהם, ויוצא שילדיהם לא קיבלו מסורת טובה. אבל מכל מקום גם
הם קיבלו את הבסיס במסורת מהוריהם, או לפחות מהסבים, הדודים,

החברים והסביבה הקרובה. לא מדובר על זרים.

לפעמים מלמדים אותם דברים חדשים, אבל את הבסיס והרעיון הכללי
הם כבר קיבלו בילדות.

זה, את  שונאים  הם  אם  גם  יהודים.  שהם  יודעים  אנשים  אותם 
יכולים הם  לזה.  להתכחש  מנסים  או  לזה  מתנגדים  מזה,  מתעלמים 
יודעים הם  מקום  מכל  אבל  חילוניים",  כ"יהודים  עצמם  את  להגדיר 

בוודאות שהם יהודים. כי הם קיבלו את זה מקרובים אמינים.

אין לאף אחד ספקות לגבי כל זה. זה בכלל לא קשור עדיין לעניין של
אמונה וכדומה, זו קבלה נקיה כמו כל שאר הדברים שמקבלים במסורת

מהדורות הקודמים.

אמינות כל מוסרי המידע עד להתחלה

סביבתם כל  ואת  הוריהם  את  חושדים  שאנשים  מצוי  לא  ואמנם 
לשקרנים. הרי גם לאדם רחוק מהמסורת ברור שהתורה והמסורת היו
קיימים גם בדור שלפנינו. אף אחד לא חושב שעד עכשיו לא הייתה תורה

כלל וכעת בזמננו באו אנשים והמציאו אותה.

אלא שאדם רחוק עלול לפקפק בעניין קדמות המסורת. שברור לכל בר
דעת שכיום ישנה מסורת יהודית שעברה מהדורות הקודמים ואי אפשר
להתווכח עם זה. אבל השאלה מתי היא התחילה? מאין הגיעה? מנין לנו
לנו שגם לפני אלפיים שנה מנין  שלא הומצאה בשלב כלשהו בזמן? 

הייתה אותה מסורת?

אבל הדבר ברור שמאז ומעולם היו יחסים של הורים וילדים, וכן יחסי
סביבה וכדומה. גם לפני אלף ואלפיים שנה ההורים גידלו את הילדים,
לימדו אותם על החיים, סיפרו להם סיפורים, והעבירו להם המון מידע

במסורת, ובוודאי שלא זרקו את ילדיהם שיסתדרו לבד.
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כפי שהיום אדם יודע את שמו, את ארץ מוצאו, את השפה, את מנהגי
ביתו וכדומה, כיוון שהוריו גידלו אותו ולימדו אותו, כך גם כל אדם

בדורות הקודמים ידע את המידע הזה.

ההורים, בעינינו,  אמינים  היום  של  המסורת  שמוסרי  ויוצא שכשם 
המורים, המכרים הקרובים, אנו סומכים עליהם לחלוטין ומתבססים על
המידע שקיבלנו מהם בכל תחומי החיים, כך מובן שגם בדורות הקודמים
מוסרי המידע היו אמינים בעיניהם. שאלו היו האנשים הקרובים ביותר

אליהם ועליהם התבססו בכל תחומי החיים.

אותם גידלו  הוריהם  גם  כך  כיהודים,  אותנו  גידלו  שהורינו  כפי 
קיבלו הילדים  דור  בכל  הקודמים.  הדורות  לכל  הלאה  וכך  כיהודים, 
מהדור הקודם שגידל אותם, שמעו את הסיפורים, ראו את המנהגים, חשו

את החוויות וכו’.

היו כאלו שמחוברים יותר והיו כאלו שפחות, אבל כולם קיבלו את
הדברים מתוך הבית. קיבלו מהאנשים האמינים ביותר, שסומכים עליהם

בעיניים עצומות.

וכמו שברור לנו שאין דבר כזה שיהיה אדם בעולם שלא יודע שום
דבר על מה היה בדור שלפניו, שזו הרי היסטוריה פשוטה. ואם הוריו לא
סיפרו לו, אז מכל מקום יבואו הקרובים או החברים ויספרו לו. כך גם

אבותינו ידעו זאת, וכך גם אבות אבותיהם בכל דור.

ואם לא נאמר כך, אז ניכנס לבעיה גדולה מאוד, שהרי כל מה שאנו
וכו’. כל מה מכירים מבוסס על המסורת. השפה, המנהגים, הידיעות 
שאדם יודע זה מתוך דברים שלימדו אותו הוריו ומכריו, ואם יפקפק בכל

זה, אז יוצא שאין לו ביטחון בשום דבר כלל.

לו הקרובים  מהאנשים  קבלה  מתוך  יהודי  שהוא  יודע  אדם  כל 
כל ללא  בטובתו,  ורוצים  אותו  אלו שאוהבים  ביותר.  עליו  והאמינים 
לזרים מפוקפקים אלא שזה הגיע במסורת לא האמין  אינטרסים. הוא 
לנקודת וכך היה גם בכל הדורות הקודמים, עד  גדל.  מתוך הבית בו 

ההתחלה ממש, ששם המקור של הכל.
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קיום הכלל השני: בקיאות במידע

את שהעבירו  אבותינו  אמינות  על  לחלוטין  סומכים  רובנו  ובאמת 
המידע מדור לדור. כיוון שהם האנשים האמינים והקרובים ביותר, ואין
סיבה שאב ירצה לשקר לבנו לגבי דתו, ועל אחת כמה וכמה שכל האבות

בישראל יחדיו לא ישקרו לבניהם בצורה מתואמת.

אלא שהספקות העיקריים שיש לאנשים הם לגבי הבקיאות במידע.
אדם רחוק מתורה ומצוות לא חושד את הורי הוריו לשקרנים, אלא שהוא
והעבירו קיבלו  וכך אולי  סובר שאולי הם היו פתיים וחסרי השכלה, 

מידע מוטעה בלי לשים לב.

עניין מבינים  יותר,  בקיאים  יותר,  חכמים  היו  הם  שאם  סובר  הוא 
וחוקרים לעומק, אז אולי היו רואים את הדברים אחרת. אלא שמתוך

בורות, הם העבירו את היהדות בלי שכל ודעת כביכול.

שבוודאי למסקנה  להגיע  בקלות  נוכל  הדברים,  את  נבחן  אם  אבל 
הדורות הקודמים היו חכמים ובקיאים ביותר. הרי היהדות אינה מסתכמת
רק בהיסטוריה כללית, אלא שהיא חלק בלתי נפרד מחיי היום יום של כל

יהודי.

לא מדובר על איזה ספר שמישהו קיבל והעביר אותו הלאה בצורה
עיוורת בלי להבין בו. אלא שכל מהלך החיים של היהודי בנוי על אותו

ספר.

היהדות מלאה במנהגים, מצוות, איסורים, מדרשים, סיפורים, חכמה
ועוד שלל דברים שלא מאפשרים לאדם היהודי להתעלם מכל זה. כך

הוא גדל וזה מה שהוא מכיר. הוא מוכרח להיות בקיא בזה.

כשרות, על  להקפיד  שבת,  לשמור  תפילין,  להניח  צריך  הוא  הרי 
להיזהר מאיסורים שונים ולקיים מצוות רבות. והוא מוכרח לדעת כיצד

עושים זאת בצורה מעשית בפועל ממש, עם כל פרטי ההלכות.

ובמיוחד שיש מצווה חשובה ועיקרית ללמוד תורה. וכך יהודים רבים
יושבים ימים ולילות כדי להעמיק וללמוד היטב את כל פרטי התורה עד
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הדקויות הקטנות ביותר, וממילא הם בקיאים מאוד.

והדבר תמיד היה ידוע שליהודים יש חכמה עצומה, וכל הסיפורים
מלאים בזה. ועד היום זה כך, שהם נחשבים לחכמים באופן בולט ויוצא

דופן, ויוצא שמם בכל העולם למרות הכמות המזערית שלהם.

ומובן שכל זה מכוח התורה. מגיל אפס יהודי חי את המנהגים, רואה
את הוריו ומכריו וסופג את מהות היהדות. הוא מקבל מהוריו ורבותיו
ענייני הלכה, לימוד תורה, פירושים שונים, מצוות, הנהגות וכדומה, וכך

מקיים אותם בפועל במשך חייו.

ואז בבוא העת, הוא מעביר את כל אותן הנהגות לצאצאיו ותלמידיו.
וכך השושלת ממשיכה. ומובן אם כן שכאשר הוא מעביר את הדברים,
אז בוודאי שהוא עצמו מבין בהם, שהרי הוא מקיים אותם גם בעצמו.

לכן אין סיבה לטעות בזה.

ומה עם אלו שלא חיים כיהודים?

ישנם אבל  כיהודי.  שחי  במי  שייך  בתורה  הבקיאות  עניין  ואמנם 
רחוקים שלא עוסקים במסורת כלל, והיה צד לחשוב שחוסר הבקיאות

שלהם יקטע את רצף העברת המסורת. אבל כל זה לא גורע כלל.

כי גם אנשים רחוקים תמיד הכירו את המסורת לפחות מבחוץ. הם
בר מצווה, ברית כיפור,  זה שבת,  ידעו מה  יהודים. תמיד  ידעו שהם 

מילה, מזוזה, בשר וחלב, כשרות וכו’.

גם אם לא קיימו את הדברים בפועל, מכל מקום הכירו אותם. כולם
סיפורי תנ"ך, פתגמים מהגמרא, משפטי חז"ל, לשון הקודש, מכירים 
שבת, ליל הסדר, בית כנסת, ספר תורה וכו’. כל השפה העברית מקורה

בלשון הקודש. הכל מבוסס על זה ואי אפשר להתעלם מזה כלל.

ובעת הצורך, תמיד ידעו היכן למצוא אנשים מוכרים ונאמנים שהיו
בקיאים יותר. וכמו רבני קהילה, ישיבות, בתי כנסת וכו’.

וכמו שאדם צריך למול את בנו, אז הוא לא עושה זאת בעצמו, אלא
שהוא מברר על מוהל בקיא ויודע היכן למצוא אותו. וכן כשהוא צריך רב
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שיחתן אותו, שוחט, סופר לתפילין ומזוזות, דיין וכו’. הוא סומך על
אנשים יראי שמיים שבקיאים בזה.

הוא לא נכנס לספקות שאולי אף אחד היום לא יודע הלכות מילה כי
נקטע רצף המסורת. או שאולי המזוזה היום שונה מהמזוזות לפני אלף

שנה. כי מובן שתמיד היו אנשים בקיאים.

וכך זה עובד בכל התחומים. שהרי הדבר ידוע שאף אחד לא מבין
בבקיאות מושלמת בכל התחומים בעולם. אלא שכל אחד מתמחה בעניין

כלשהו, וכל אחד יכול לסמוך על השני בתחומו.

וכמו שאדם לא מבין ברפואה ולכן הוא הולך לרופא ומקבל את עצתו.
את ויודעים  פיזיקה  שלמדו  המהנדסים  על  וסומך  דירה  רוכש  אדם 

העבודה כך שהבניין לא יקרוס. וכן הלאה בכל התחומים.

אף אחד לא יטען שלא קיים דבר כזה רפואה או הנדסה רק משום
שהוא עצמו לא קיבל את זה במסורת ולא מבין בזה דבר. כי הוא יודע

שזה קיים, והוא יודע היכן למצוא אנשים שבקיאים בזה.

אם אדם זקוק לאיש מקצוע, הוא יודע איך למצוא אותו. הוא יודע מה
ויודע שיש בעיה בשקע, אז הוא מברר בין המכרים ומגיע זה חשמל 
אינו סומך על חשמלאי מסוים, מכל מקום הוא אם  גם  בקיא.  לאדם 

בוודאי לא חושש שמא כל המושג חשמל זו סתם המצאה.

אנשים מסתמכים על חישובים מתמטיים, על נוסחאות פיזיקליות ועל
ידע עצום מתחומים שהם עצמם לא מבינים בהם כלל. כי כולם יודעים

שהחכמה קיימת, וגם יודעים היכן למצוא אותה.

תמיד ידעו שקיימת תורה, ידעו אם הם יהודים, הכירו את המנהגים.
ואמנם לא כולם היו בקיאים בכל הפרטים, אבל ידעו היכן ניתן למצוא

את המידע. ידעו על מי אפשר לסמוך.

אז גם אם איבדו את הרצף באופן פרטי, שהוריהם בחרו באורח חיים
רחוק מתורה ומצוות וגידלו אותם ללא היכרות עם המסורת היהודית,

מכל מקום זה לא גרע מהרצף הכללי של המסורת.
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תמיד היו חברים, שכנים או מכרים שמבינים יותר. תמיד הייתה מסורת
אנשים למצוא  ניתן  היה  תמיד  מסוימים,  אנשים  אצל  מצויה  רחבה 

קרובים ואמינים עליהם אפשר לסמוך בעת הצורך.

המסורת תמיד הייתה זמינה לכולם, וכל מי שרצה יכל ללמוד. ואם
זה יכל מסיבות טכניות,  באופן אישי הוא בחר שלא ללמוד או שלא 

בוודאי לא גרע מהמסורת כולה.

לא באופן גם אם  הייתה בקיאות בהעברת המסורת.  ויוצא שתמיד 
אישי לכל אחד ואחד, מכל מקום הייתה בקיאות באופן כללי, וכולם יכלו

לסמוך על אותה בקיאות של אנשים קרובים ונאמנים.

קיום הכלל השלישי: מקורות נוספים לחיזוק

אותה על  שמעידים  נוספים  מקורות  אינספור  שישנם  ידוע  הדבר 
מהמשפחה גם  קיבלנו  ההורים,  לנו  שסיפרו  הדברים  שאת  המסורת. 
המורחבת, מחברים ומכרים, וכן אין מוגבלות לאזור מסוים, אלא שבכל

העולם מספרים את אותה המסורת בדיוק.

במשפחות וכמו  מהוריו,  המסורת  את  קיבל  לא  אדם  אם  גם  ואז 
ואמינים קרובים  ממקורות  קיבל  הוא  מקום  מכל  מהיהדות,  רחוקות 
לו אחרים שבהם הוא בוטח, כשם שהוא קיבל את כל הידיעות שיש 

בחיים, מאנשים שעליהם הוא סומך ובוטח, וגם אם אינם הוריו.

ולא מדובר רק על מקור אחד שהעביר לו את המסורת, אלא שהוא
ביותר והאמינים  הקרובים  המקורות  כל  כי  יהודי  שהוא  היטב  יודע 

העבירו לו את זה במסורת.

וזה לא רק עבר במסורת פנימית מדור לדור, אלא גם בצורה גלויה
ברבים. שכל היהודים ברחבי העולם מכירים את אותו ספר תורה. כל
יודע על קיומו של ספר התורה. אפילו הדתות האחרות ביססו העולם 

עצמן על אותו ספר תורה שלנו.

אפילו הנוצרים מודים שבתחילה הייתה תורה שניתנה לישראל, שהרי
כל הדת שלהם מבוססת על התורה שלנו והמנהיג שלהם שהתחיל את
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הכל היה יהודי.

גם המוסלמים מבינים את העניין, שהרי גם הדת שלהם מבוססת על
היהדות ורק ששינו את כל הסיפורים שבתורה שיתאימו אליהם ואימצו
לעצמם את כל קברי האבות והנביאים שכאילו זה שלהם, למרות שידוע

ומפורסם שהדת שלהם החלה הרבה לאחר מכן.

ויוצא שכל העולם מעיד על הדבר. כולם קיבלו את הדברים במסורת
מהוריהם, והם מהורי הוריהם עד לתחילת הכל.

וכך יוצא שגם אם נאמר שאחד טעה בזה והעביר את הדברים בצורה
עקומה, מכל מקום כל החברים והמכרים סביבו בוודאי יעמדו על הטעות

ויתקנו את המעוות.

אז גם אם יהיו הורים שלא יספרו לילדיהם על התורה, או שיעוותו את
הסיפורים והמסורת, מכל מקום אותם ילדים יודעים שהם יהודים וחיים
בין יהודים אחרים, ואלו ילמדו אותם על קיומה של התורה. כמעט ואין

מציאות כזו לגדול בלי לדעת כלום על היהדות.

מסורת זהה במקורות רבים ורחוקים

המסורת באמינות  ביותר  הברורה  בצורה  להיווכח  אפשר  ובאמת 
דרך בפרטי המסורת שעברו  ואמיתות הדברים, מתוך הדיוק המופלא 

מקורות שונים לחלוטין שלא היה להם קשר זה לזה.

שגם בין עמים רחוקים בכל קצוות תבל, שהיה נתק מוחלט במשך
וכולם רחוקות  יהודים מארצות  כלי תקשורת, הגיעו  ללא  אלפי שנים 
הביאו את אותה המסורת. אותו ספר תורה, אותן תפילין ומזוזות, אותה

גמרא, אותם סיפורים ומדרשים, אותם מנהגים קדומים וכו’.

מצפים היינו  גלות  שנות  אלפיים  שבמשך  פלא מדהים ממש.  וזהו 
שדברים יישכחו, שהיהודים ינטשו חס ושלום את דתם, שייטמעו בגויים,

שיהיו שינויים גדולים במסורת ובמנהגים בין ארצות שונות.

הן מצד שכחה מחמת הזמן הרב, הן מצד האונס והמניעה לקיים את
הדת באופן גלוי בין הגויים, הן מצד הנתק המוחלט וחוסר האפשרות
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להתעדכן מול גדולי דור במדינות רחוקות.

רדופים מבלי אלא שלמרות היותנו פזורים בארצות, למרות היותנו 
יכולת לקיים את המצוות בגלוי, למרות שהדבר הכי קל היה להתבולל
ולשכוח מהדת, למרות הנתק המוחלט שלא היו טלפונים, כלי תקשורת
או תחבורה, למרות שלא היה דפוס וספרים זמינים, למרות הקושי לזכור
ולשמור את כל פרטי המסורת במשך אלפי שנים, למרות הכל המסורת

נשמרה בדקדוק מפליא.

זה זה מאסיה,  זה מאפריקה,  זה מאירופה,  שבאו מיבשות רחוקות, 
גירוש ספרד, את השואה, מסעות שמד ולאחר שעברו את  מאמריקה, 
ועוד פרעות רבות שכמעט ולא היה סיכוי לשמור על התורה, הן מצד
העברת הדברים כפי המקור, הן מצד שמירת מצוות ומנהגים והן מצד
הלחץ שהוטל עליהם להמיר את דתם, למרות הכל כולם באו עם אותו
ספר תורה, עם אותן משניות וגמרות, עם אותן הלכות, עם אותם מנהגים

ועם אותה מסורת רחבה ועשירה.

ויש כאלו שמנסים כאילו להוכיח שהדברים השתכחו, ומביאים ראיה
מכך שישנם חילוקי מנהגים בין העדות, וכמו שיש אשכנזים וספרדים

וכו’. אלא שאדרבה, זו עצמה הוכחה חזקה לשמירת המסורת.

כי אם נבחן את השינויים, נגלה שכמעט כולם בעניין מנהגים והלכות
שהתחדשו בזמן הגלות עצמה, שאז מובן שיהיה שוני. כי לא מדובר על
מחלוקת בנוגע למנהגים המקוריים, אלא על מחלוקת במנהגים חדשים

שנוספו בזמן הגלות עצמה, שאז כל מקום הוסיף מנהגים מדעתו.

מתוך שהיה נתק וחוסר תקשורת, אז כל אזור נהג על פי הפסקים של
גדולי הדור במקומו. לא מדובר על מסורת שעברה בצורה משובשת או
נשכחה, אלא על מנהגים חדשים שנוסדו באותם מקומות, עבור אנשי

המקום בלבד.

אבל כמעט ולא מצויים שינויים בעניין קבלת המסורת הקדומה שלפני
הגלות. אף אחד לא חולק על מה שהיה לפני הגלות.

ואותם ומשניות  גמרות  אותן  לומדים  כולם  תנ"ך,  אותו  יש  לכולם 
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סיפורים ומדרשים. מברכים את אותן ברכות, אוכלים את אותן מצות
בפסח, טובלים באותם מקוואות, אוסרים את אותן מלאכות בשבת וכו’.

יש כאלו שאוכלים קטניות בפסח ויש כאלו שלא, יש כאלו עם נוסח
תפילה כזה ויש כאלו עם אחר, אבל ברור לכולם שאלו מנהגים שנולדו

והתחדשו בגלות עצמה, ואין שוני במסורת על התורה עצמה.

בצורה נשמרה  התורה  הסיכויים,  כל  נגד  מופלאה,  שבצורה  ויוצא 
פלאית בדיוק מופתי במשך אלפיים שנות גלות. ואם בגלות עצמה היא
נשמרה, אז על אחת כמה וכמה שהיא בוודאי נשמרה גם לפני כן, כאשר

כל היהודים חיו יחדיו בארץ כשבית המקדש קיים.

הרי לפני אותה גלות היה הרבה יותר קל לשמור על הדברים, הן מצד
שהזמן מקבלת התורה ועד הגלות היה מועט מאלפיים שנה, הן מצד
שהיו אז נביאים ובית מקדש, הן מצד שהיו קרובים יותר לתקופת משה
רבינו ולקבלת התורה, והן מצד שכל ישראל נמצאים יחד. לכן היה הרבה

יותר קל לקיים את התורה ולשמור עליה.

לכן ברור הדבר שהקבלה הזו היא חזקה, שהיא אותה קבלה מפי כל
היהודים שקיימים בכל רחבי העולם. כל יהודי קיבל בעצמו את הדברים
במסורת מתוך ביתו על ידי הוריו ואוהביו, ויחד עם זאת קיבל חיזוקים
נוספים שפזורים בכל העולם כולו. כך מובן שאותה מסורת ממקורות 

היא האמינה ביותר שיכולה להיות.

קיום הכלל הרביעי: בדיקת ראיות ועזרים

הקרובים שהאנשים  ברור  הדבר  הקודמים,  בכללים  היוצא  לפי 
גם בוודאי לא היו לנו. הם  ישקרו  לא  והנאמנים עלינו ביותר בוודאי 
טיפשים לטעות בדברים וכן יש חיזוקים גדולים ממקורות רבים ואמינים

מכל הסביבה ומכל העולם.

ואם כן ברור הדבר שבאופן כללי הדברים אמתיים ונכונים והקו הכללי
להיעשות יתכנו טעויות שעלולות  יציב. אלא שמכל מקום עדיין  הוא 

בתום לב בעניין הפרטים הקטנים.
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שלפעמים ישנם פרטים שונים שנעלמים, ישנם דברים שלא הועברו
של ניפוח  מעט  אולי  בטעות,  שנוספו  פרטים  אולי  ישנם  בשלמותם, 

הדברים בגוזמה וכו’.

שאין איזו כוונת זדון לאדם המספר, אלא שהוא מבחינתו בטוח במה
לשינויים לב  שם  ולא  הדברים,  את  קיבל  שכך  וסובר  אומר  שהוא 

ועיוותים שנעשו בלא מתכוון.

לצורך כך ראוי לבדוק עדויות שונות, ראיות ועזרים. לא משום שהם
עצמם הוכחה, אלא שהם מיישרים את האדם האמין שמספר את הדברים

להיצמד לאמת כפי שקיבל אותה.

וכמו שאדם מספר על אירוע שהתרחש בעבר, ואז נותנים לו תמונה או
מסמך כלשהו מאותו אירוע, וכאשר הוא מזהה את הפריט, יש לו בכך

עדות וראיה שדרכה הוא יכול להיזכר ולדייק בפרטים.

בשביל במיוחד  היהודית  במסורת  שנמסרו  עדויות  אינספור  ישנן 
יישכחו בדורות הבאים. ובוודאי שאין כאן הסיבה הזו, שהדברים לא 

המקום להכיל את כולן, אבל ננסה לגעת בכמה עדויות מרכזיות.

עדות ליל הסדר

התורה מצווה אותנו על מצווה שנראית לכאורה משונה במקצת. רק
פעם בשנה, בלילה הראשון של פסח, ישנה מצוות סיפור יציאת מצרים
לילדים. ואמנם תמיד יש עניין לספר ביציאת מצרים, אבל דווקא בליל

הסדר ישנה מצווה מיוחדת לכך.

קיימת מדוע המצווה  למצוא את התשובה  בהגדה של פסח אפשר 
דווקא בלילה הזה, שזה צריך להיות דווקא בשעה שמצה ומרור מונחים
זאת לעשות  צריך  אז  לילדים,  המסורת  את  מעבירים  שכאשר  לפניך. 

בצורה מוחשית, עם עדויות.

שכל יהודי, ואפילו הרחוק ביותר, יודע כיצד נראית מצה וכיצד נראה
ליציאת עדויות  אלו  וכל  והגדה.  כוסות  ארבע  עם  ליל הסדר,  שולחן 

מצרים עצמה.
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שהרי זה מה שחוגגים בשולחן ליל הסדר. את אותה עדות שעוברת
מדור לדור. הרי הכל התחיל במצרים כשהבצק לא החמיץ. כל הסימנים

וקריאת ההגדה מרכיבים עדות ברורה.

הרי כל יהודי יודע שגם לפני עשרים שנה עם ישראל קיימו את ליל
הסדר, וגם לפני מאה, אלף או אלפיים שנה. מקור הטקס החגיגי הזה

בדור אבותינו שיצאו ממצרים.

נניח שמישהו היה רוצה להמציא טקס חדש, ולמשל עדות לחללית עם
חייזרים שנחתה בישראל. אז אף אחד לא היה לוקח את זה ברצינות, כי
הרי זה לא אמתי. אם האדם לא היה עד לכך, אז גם לא ירצה להעביר את

העדות השקרית לילדיו.

אם אדם טורח במסורת מסוימת ומשקיע כדי להעביר אותה לבניו, זה
אותו קיבל  שהוא  משום  או  בעצמו,  לדבר  עד  היה  שהוא  משום  או 

במסורת ממי שהיה עד לו.

אם שרק  מצרים.  ליציאת  עדות  היא  הטקס,  עריכת  שעצם  ויוצא 
אבותינו היו עדים לדבר, אז היו מעבירים את זה לנו. אבל אם זה לא היה,
אז ממילא אבותינו מעולם לא היו מתחילים לערוך טקס שכזה. ובטח

שלא מקפידים עליו כל כך.

פעם בשנה כל המשפחה מתכנסת והדור הקודם מעביר לדור הבא את
יסודות האמונה. מתכוננים לזה כל כך ועושים מזה סיפור גדול.

יש כאלו שיאמרו שסתם כיף להם לעשות סעודה משפחתית חגיגית,
יש סדר. קוראים את ההגדה, כרפס, טיבול, מצות, זה לא סתם.  אבל 

מרור, זרוע, ארבע כוסות, יש סימנים ויש עניין לכל דבר.

למה עושים זאת רק פעם בשנה? ולמה דווקא בלילה הזה? למה לא
כל אוכלים מצות בכל השנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? 

הסימנים האלו הם עדות ליציאת מצרים.

וזהו עניין ארבעת הבנים בהגדה. שבעוד שהאחרים קצת מרחפים,
החכם שואל על העדות והחוקים והמשפטים. לא אמרו שהוא צדיק וירא

שמיים, אלא שהוא חכם. כי חכם מבין שסדר פסח הוא עדות.
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יתכן שכל היהודים בכל העולם כבר חודש מראש הוא מבין שלא 
מקרצפים את כל הבית, בודקים שלא נשאר פירור חמץ, אוכלים מצות,
קוראים הגדה ועושים המון דברים מוזרים ומופרכים מהמציאות, וכאילו

הכל רגיל וזה סתם בשביל הכיף ללא סיבה.

הוא מבין שזו עדות לכך שאותו טקס נערך אצל כל היהודים בכל שנה
עד ליציאת מצרים שהייתה בפועל ממש, ושם הכל התחיל.

עדויות התורה

התורה עצמה שהועברה מדור לדור היא כנראה העדות הגדולה ביותר.
שקשה לעוות פרטים במסורת שמעבירים כאשר ישנו ספר מרכזי שמרכז
את ההתרחשויות. שאם מישהו יטעה בפרט כלשהו, אז הספר יחזיר אותו

למציאות.

שיחד עם העדות האישית שכל אדם קיבל ממשפחתו ומכריו, הוא גם
למד קצת תנ"ך, וכנראה שספר כזה גם מונח אצלו בבית, ולכל הפחות

הוא יודע על קיומו ויודע היכן יכול למצוא אותו.

שבוע בכל  הכנסת  בבית  שקוראים  בו.  גדולה  בקיאות  ישנה  וגם 
בתורה, ובשנה משלימים את כל הספר וחוזרים להתחלה. ובכל טעות
לקרוא בעצמו את הפרשה גם  יהודי מחויב  וכל  מתקנים את הקורא. 

שניים מקרא ואחד תרגום. ויוצא שאין מקום לטעויות.

וצריך לדעת שספר התורה הוא לא רק סיפור הדברים, אלא שבתוכו
רבים עניינים  מביאה  פה  שבעל  התורה  לכן  הפרטים.  כל  מוצפנים 
ומביאה להם סמך מהתורה. שאין אות מיותרת, אלא שמכל דבר אפשר

ללמוד משהו.

עניין על  לברר  שרוצים  פעם  שבכל  מרכזי  ספר  היא  התורה  וכך 
כלשהו, בודקים שם את הדבר. בין אם זה דבר מפורש ובין אם זה רמוז

שם באופן כלשהו.

עיקר התורה היא המסורת שעברה בעל פה, והתורה שבכתב היא מעין
עדות וראיה לדברים. ואז בכל פעם שיש חשש לאי הבנה, מיד אפשר
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לבדוק בתורה ראיות, רמזים וסימנים ולהיצמד למקור.

מעבר לכך, ישנו עניין מהותי ביהדות ללמוד תורה. שלא סתם לשמור
עליה במדף הספרים, אלא להגות בה יומם ולילה. ללמוד, לעיין, לחקור,
להבין, להיות בקיאים, להעביר הלאה, לקיים וכו’. ולא זו בלבד, אלא

שאנו מצווים שלא להתבטל ממנה אפילו רגע.

ואם אדם ישים לבו אל פרטי המצווה הזו, הוא יגלה דבר נפלא. שאם
למשל אדם רוצה להיזכר בדבר כלשהו שמישהו אמר לו לפני עשרים

שנה, אז בוודאי יהיה לו קשה.

אבל אם אדם למד היטב ושינן את הדברים שהוא אמר לו, וישב עם
אותו אדם עד שהבין אותו באופן ברור ומוחלט. ומאז הוא בכל יום חוזר
על הדברים שוב ושוב, וגם יש לו את ראשי הפרקים מסוכמים בכתב, אז

קרוב לוודאי שיזכור אותם הרבה יותר טוב.

לנו עוזרים  והתירוצים,  הקושיות  החקירות,  בעיון,  שהלימוד  יוצא 
וכך העניין.  את  טוב  יותר  הרבה  ולהבין  ללבן  הדבר,  לעומק  לחדור 
יותר. ובנוסף השינון והחזרה על הדברים שאנו מקבלים הם מדויקים 
הלימוד מונעים שיבושים וטעויות וכך זוכרים אותם טוב יותר גם לאחר

זמן רב שחולף.

לכן מובן מדוע עניין לימוד התורה מוזכר בעיקר בצורה של העברת
או בניכם",  את  אותם  "ולימדתם  שמוזכר  וכפי  הבא,  לדור  הדברים 
"ושיננתם לבניך", וכן בעוד הרבה מקומות נוספים. שהלימוד נותן עדות

חזקה יותר בדברים שמעבירים לבנים ולתלמידים.

וכך מובן שיהודים רבים בקיאים בכל פרט קטן בזה, וכך האפשרות
לעיוותים מצטמצמת מאוד. יוצא שגם הפרטים הקטנים ביותר במסורת,

ועד הדקדוקים המזעריים שבכל פרט, הכל מדויק להפליא עד הסוף.

עדויות השטח

ניתן גם למצוא עדויות של מעבר לעדויות שעברו אצלנו במסורת, 
שרידים שנשארו עד היום ונמצאים בשטח.
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שכל אחד יכול לנסוע לירושלים ולראות את הכותל המערבי בעיניו,
שהוא שריד מובהק של בית המקדש.

וכן ישנן מנהרות הכותל עם עדויות ברורות. וגם תמיד מתבצעות שם
על המעידים  ושרידים  חדשים  ממצאים  עת  בכל  ומוצאים  חפירות 

המסורת.

גוי, וזה מוסכם על כולם. שכל אדם מכובד שמבקר בארץ, ואפילו 
הולך קודם כל לכותל המערבי. כי הוא סמל המסורת היהודית. אף אחד

לא מפקפק שהר הבית זהו מקום בית המקדש.

גם כל העיר העתיקה מעידה על מסורת יהודית קדומה ועשירה. וכן
וכדומה, הכל מעיד על וכמו מערת המכפלה  ישנם מקומות קדושים, 

אותה מסורת.

ארץ ישראל מלאה בפרטי היסטוריה יהודית מתקופות קדומות. המון
מבנים עתיקים, המון בתי כנסת ישנים, המון חפצים ופרטי ארכאולוגיה

שמוצאים, הכל מעיד על אותה מסורת.

ובאמת כולם מאמינים בזה ויודעים את השורשים. שאם לא מאמינים
בתורה, אז איזו זכות יש לנו לחיות בארץ ישראל, שהיא מדינה כבושה

שכלל לא שייכת לנו?

אלא ברור לכולם שארץ ישראל היא המולדת שלנו, הארץ שהובטחה
לאבותינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לכן אנו נלחמים עליה ומוכנים
למסור נפש עבורה. הן על הארץ הפיזית והן על היהודים הגרים בה,

שהם האחים שלנו והם חלק מאיתנו ממש.

כל זה רק מכוח המסורת, וזוהי עדות ברורה לה.

עדויות המצוות

פרטים שמכילות  עניין המצוות המעשיות,  היא  נוספת  חזקה  עדות 
רבים, הלכות והנהגות שונות, ומלוות בחפצים חומריים שבלעדיהם לא
ניתן לקיים את המצווה. שכאשר האדם הנאמן מספר לנו את הדברים,

הוא גם נעזר באותן עדויות וכך נמנע מעיוות של הדברים.
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תפילין, כמו  מוחשיים  דברים  לעצמו  מייחד  דוגמה, האדם  ולצורך 
והלכות וכו’. כל אלו מורכבים מפרטים מדויקים  לולב, סוכה, ציצית 
מרובות, שאנשים מוכרחים להיות בקיאים בהם, והם מסמלים ומזכירים

לנו עניינים שונים.

המזוזה שכל יהודי מניח בפתח ביתו היא עדות להיותנו יהודים. בקלף
כתובות פרשיות שמסמלות את הדבקות היהודית בשם יתברך. וקובעים

את זה על המזוזה, להזכיר את הדם על המזוזות במצרים.

הזו, לוותר על המצווה  יסכימו  לא  רבים  איך שאנשים  גדול  ופלא 
ויסתכלו על יהודי שאין לו מזוזה בפתחו בעין לא יפה, אבל יחד עם זאת

יכולים להצהיר שהם לא מאמינים בתורה וביהדות.

לנו שהשם ברא את העולם בששה גם השבת היא עדות, שמזכירה 
ימים. הציצית מזכירה שיש תרי"ג מצוות. הסוכה מזכירה את ענני הכבוד

שהיו לעם ישראל במדבר, התפילין הן אות וכו’.

יותר כל מצווה מכילה וכל זה רק באופן כללי, אבל באופן פרטני 
על רבים  דברים  ללמוד  ניתן  שמהם  מרובות,  והלכות  רבים  פרטים 

המסורת היהודית שעברה מדור לדור.

ויוצא שאין מקום לטעויות בזה. שאם אדם יעשה את הדברים האלו
בצורה שונה מההלכה, אז הם יהיו פסולים ולא ניתן יהיה לקיים בהם את

אותה מצווה.

וברור הדבר שבשנה שעברה דיני לולב ואתרוג היו זהים וכך גם לפני
שלושים שנה או לפני אלף שנה. כיוון שאלו פרטים נצרכים שמשתמשים
איתם בפועל, אז לא שייך לשכוח את הדינים או להעביר אותם בצורה

שונה מהמקור.

שבת הלכות  כמו  יותר,  תדירות  במצוות  וכמה  כמה  אחת  ועל 
שמתעסקים איתן בפועל בכל שבוע, קריאת ספר תורה, תפילה שלש

פעמים ביום, ברכות על כל דבר שאוכלים וכו’.

אמנם תמיד יתכנו פרטים קטנים שיישכחו, ובעיקר כאשר הזניחו פרט
מסוים, או שלא היה מצוי באזורים מסוימים בעולם וכדומה. ולכן ידוע
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יודעים מעט אנחנו  גדולה.  והשכחה  הדורות  ירידת  שישנה  ומפורסם 
מאוד ביחס למה שידעו לפני מאות ואלפי שנים.

אבל הדברים עצמם שכן קיבלנו, בהם אנו יכולים להיות בטוחים שהם
איזו תקופה הזמן. שאין  כל  כי בהם התעסקנו  ומדויקים.  נכונים  אכן 
ארוכה שבה כל ישראל התבטלו מהמצוות התדירות ואז שכחו את כל

פרטיהן. הרי המצוות מצויות בכל רגע ורגע.

וכך גם במצוות שאינן מוחשיות. וכמו שאדם מברך ברכת המזון או
סופר את העומר וכו’. כל מצווה היא סוג של עדות, שזו קבלה שקיבלנו

מהדורות הקודמים עם כל הדיוקים והפרטים שלה.

עדויות הזמנים

מעבר למצוות עצמן, גם המנהגים השונים בדרך ההתייחסות לזמן הם
עדות לדברים. וכמו למשל שישנם שבעה ימים בשבוע כיוון שהשם ברא
את העולם בששה ימים ובשביעי שבת. וכל העולם מעיד על כך, שאצל

כולם השבוע מורכב דווקא משבעה ימים.

גם בעניין החודש, יש בין עשרים ותשעה לשלושים ימים בחודש, שזה
כדור הארץ במשך עשרים את  מילוי הלבנה, שמקיפה  זמן  על  מעיד 
ותשעה יום וחצי בערך. כל ראש חודש בלוח העברי מעיד על הזמן בו

הלבנה נעלמת ומתחילה להתמלא מחדש.

ובעניין השנה, יש בין שניים עשר לשלושה עשר חודשים בשנה, שזו
עדות למסלול המחזורי של כדור הארץ ביחס לשמש שאורך כשנה, וכך
לשנים, בין חודשים  ולשם התאמה  ללוח.  מותאמות  עונות השנה  גם 

ניתנו לנו כללים מפורטים ומדויקים לעיבור השנה.

וזמנים מיוחדים ביהדות, שכל אחד מהם מעיד על וכן ישנם חגים 
אירוע כלשהו במסורת ומסמל את היותנו יהודים.

רק לזמנים,  מנהגים בהתייחסות  את אותם  נוהג  העולם  כל  ובאמת 
שחסר להם הבסיס והעיקר, את ההיגיון שמרכיב את כל זה.

מדוע צריך למנות את הימים בצורה מעגלית בכל שבוע או חודש
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מחדש? מה כל כך מיוחד בשבעה ימים בשבוע דווקא? מדוע לא לעשות
משהו עגול יותר כמו עשרה ימים?

יום שבתון. וקבעו אותו גם הנוצרים והמוסלמים קבעו שיהיה להם 
ביום ראשון או שישי. אבל צריך לשאול מה מיוחד ויוצא דופן בימים

הללו? ובכלל מה ההכרח ליום שבתון בכל שבוע?

יש ולכן מובן מדוע  לפי השמש,  ידוע שלוח השנה הנוצרי מורכב 
שלוש מאות ששים וחמישה ימים בשנה. אלא שלא מובן בכלל מדוע הם

צריכים מושג כזה שקרוי חודש?

הרי אין איזה חידוש בראש חודש לועזי מסוף החודש שלפניו, שהרי
אינו מסונכרן לזמן הלבנה כלל.

גם מדוע צריך דווקא שניים עשר חודשים? מה מיוחד במספר הימים
שלהם? ומה כל כך מיוחד בפברואר בו מספר הימים מועט? מדוע לא
לחלק את השנה בצורה פשוטה יותר, כמו עשרה חודשים שחציים בני

שלושים וששה ימים וחציים בני שלושים ושבעה ימים?

אצל לוח השנה המוסלמי זה הפוך, כי הוא מורכב על פי הירח, ולכן
מובן מדוע קבעו את ימי החודש. אלא שבכלל לא מובן מה מסמלת שנה

ומדוע קבעו שהיא תכיל דווקא שניים עשר חודשים?

הרי עצם העובדה שהירח עשה שניים עשר סיבובים סביב כדור הארץ
שנה? שקרוי  כזה  מושג  צריך  מדוע  במציאות.  דבר  שום  חידשה  לא 

ומדוע למשל לא עיגלו את השנה לעשרה חודשים?

כדי להתאים לשמש, רצו שתהיה להם שנה  ואי אפשר לומר שהם 
שהרי חסרים להם אחד עשר יום בכל אופן. לכן תאריך מסוים, כמו איזה
חג שלהם למשל יכול לצאת בכל עונה בשנה. אם השנה יצא בחורף, אז

בעוד חמש עשרה שנים הוא יהיה בקיץ.

אלא שמובן הדבר שאין היגיון או מהות נשגבת בשאר הלוחות. אלא
שהרבה לפני שקמו הדתות האחרות כבר היו המנהגים קיימים, על פי

היהדות, למנות שנים, חודשים ושבועות בצורה מעגלית.
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הכל כעדות ובהתאמה מוחלטת להתחדשות העולם ולמצב הלבנה או
השמש בפועל, מתוך חכמה מופלאה.

מנהג את  לבטל  כוח  להם  היה  לא  החדשות,  הדתות  כשקמו  ואז 
העולם, להפסיק למנות שבועות או חודשים, או להמציא עשרה ימים
בשבוע וכדומה, אז פשוט המשיכו עם המנהג, למרות שאין לו משמעות

מבחינתם, אלא שזה כמו מנין אקראי.

ויוצא שאפילו הדברים הפשוטים ביותר, שאותם אנו חיים בכל רגע
וכבר הפסקנו להתייחס אליהם, הם עצמם מהווים עדות לחכמת היהדות

העצומה.

עדויות השפה

העברית, השפה  בעניין  שקיבלנו  המסורת  היא  נוספת  חזקה  עדות 
שמקורה בלשון הקודש. שגם יהודים רחוקים לומדים את השפה, על פי

חוקי הדקדוק של לשון הקודש, ובהסתמך על מקורות מהתנ"ך.

כל חוקי הלשון והדקדוק, כב אותיות בחלוקה לקבוצות של גרוניות,
לשוניות וכו’, ניקוד, דגש, בגד כפרת, שווא נע ונח וכו’. המקור של הכל
במסורת היהודית, בתנ"ך, בספר יצירה ובשאר מקורות תורניים קדומים.

כמו כן ישנם פתגמים מתנ"ך, גמרא ומדרשים ששגורים על הלשון של
כולם, וכן עוד פרטים רבים בשפה, שכולם משתמשים בהם, גם הרחוקים
מתורה ומצוות. כל זה מעיד על מסורת עשירה ומדויקת, עם בסיס איתן.

דיוק בפרטים

ואמנם גם כאשר ישנו מנהג מסוים שמקיימים, מכל מקום יתכנו בו
שיבושים ועם הזמן המנהג עצמו מקבל אופי שונה וכדומה. אבל בעניין
התורה והמצוות, יורדים עד לפרטים הקטנים ביותר ומדייקים בכל פרט.

לכן המקום לטעויות הוא אפסי.

חכמים בכל הדורות דייקו בכל פרט קטן כך שלא יהיו טעויות כלל.
ולמשל אם הקורא בתורה יאמר מילה כלשהי בצורה משובשת, מיד כולם
יקפצו עליו לתקן אותו. בכל טעות שמוצאים בספר תורה מיד פוסלים את
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הספר עד לתיקון הטעות.

ופירושים ספרי הלכה  אינספור  ישנם  העניינים.  בכל  מאוד הקפידו 
רבים על כל דקדוק קטן שאפשר למצוא באיזו מצווה. לפעמים יש אפילו
איזה מצב נדיר שכמעט לא מציאותי, שנכתבו עליו ספרים רבים ופרטי

הלכות. הכל כדי להיצמד למקור ללא שום סטייה.

אנשים רבים חושבים להם מדוע צריך כל כך לדקדק בפרטים, וכי מה
יש בזה שנשנה מעט או שנתאים את עצמנו לזמן ולסביבה?

אבל דווקא אותה שמרנות היא ששומרת על המסורת בצורה מדויקת
היא העדות פרט  בכל  שמדקדקים  הידיעה שלנו  לטעויות.  בלי מקום 

שמבטיחה לנו שאפשר לסמוך על הדברים לחלוטין.

לפני לאבות אבותינו  כפי שהייתה  ציצית  אותה  לנו שזו  ברור  וכך 
מאות שנים. גם ברור שמוהלים באותה צורה, מנענעים את אותו לולב
ואתרוג ושוחטים את אותם בעלי חיים טהורים באותה צורה של שחיטה.

כל פרטי ההלכה נשארו זהים לחלוטין.

יש מצווה  ובכל  ברורה,  מסורת  שישנה  המצוות.  כל  לעניין  וכך 
אינספור פרטי דינים ומקרים שונים המובאים, והפוסקים בכל הדורות

דנו על כל פרט אפשרי כדי למצות את ההלכה ולדקדק.

זה לא סתם דבר כללי שמישהו אמר ואז כל אחד יכול להבין מזה
משהו אחר ולטעות. אלא שהדברים הוסברו עד הרמה המדויקת ביותר

כך שלא יהיו טעויות, ונהגו בזה בפועל בצורה מעשית.

מסירות נפש

הוא הפרטים  של  הדיוק  בעניין  בחשבון  לקחת  שצריך  נוסף  דבר 
אם גם  שהרי  האדם.  של  העדיפויות  בסדר  הנושא  של  החשיבות 
משתדלים לדייק בדברים, מכל מקום אם הדבר אינו נמצא בראש סדר

העדיפויות, אז אפשר להגיע לידי טעויות.

כי אפילו אם נאמר שיש לאדם רצון גדול להצליח בעניין כלשהו, מכל
מקום אם יש לאותו אדם רצון נוסף שמתנגש עם הרצון הזה, אז אותו
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רצון נמצא בסכנה גדולה. יהיו לו בלבולים רבים והיסחי הדעת, הוא
עלול לוותר עליו, ואז טעויות קרובות לבוא.

וכמו שיש חיילים למדינה מסוימת, ואז באים ומציעים לאחד החיילים
בסכנה נמצאת  מדינה  אותה  אז  אויבת,  ממדינה  כסף  המון  הבכירים 

גדולה. כי אולי תאוות הממון תגבר על הנאמנות למדינה.

אבל אם אדם מוכן למסור נפשו בעד עניין כלשהו, שאותו עניין הוא
ערכי עבורו ולא יחליפו בעד שום הון ושום תאווה שבעולם, אז מובן

שהנאמנות שלו גדולה ונוכל לסמוך עליו בעיניים עצומות.

והדבר ברור שכל זה מתקיים בעניין התורה. שאנשים בכל הדורות
מסרו נפש ממש. הקריבו את כל היקר להם, ויתרו על כל הנאות העולם,
חיו במסכנות ואפילו מסרו עצמם למיתה. עשו הכל רק לזכות להיות

קרובים לתורה ולקיים מצוות.

הדבר הכי פשוט וטבעי למי שגר במקום של גויים זה להידמות להם.
אפשר אי  שכמעט  עצום  חברתי  לחץ  וישנו  מאוד  משפיעה  הסביבה 
זמן לאורך  הזרם  נגד  ללכת  כדי  עזים  נפש  כוחות  צריך  לו.  להתנגד 

ולאחוז במנהגים שנראים מוזרים ומגוחכים בעיני כולם.

אדם מתבייש להתנהג בצורה שונה מהסביבה ומרגיש נבוך ולא שייך.
זה בוודאי לא נעים כשכולם מזלזלים, צוחקים ומדברים עליו מאחורי
ובוודאי מנהגיו,  את  ישנה  דבר  של  שבסופו  לוודאי  קרוב  לכן  הגב. 

שצאצאיו יעזבו את המנהגים הישנים ולא יישארו כנושא ללעג.

ועל אחת כמה וכמה אם מאיימים על האדם שלא ימשיך במנהגים
שהתרגל אליהם, ושאם ימשיך, אז יהרגו אותו ואת כל משפחתו. אז גם
אם הוא ממש אוהב את אותם מנהגים, הדבר ברור שהוא היה מוותר

עליהם מיד והופך להיות כמו כולם.

אם כן, הדבר הטבעי ביותר והמצוי ביותר הוא להידמות לכולם. לאמץ
את מנהגי המקום. להתנהג כמו רומאים כאשר נמצאים ברומא. כך הכי

מתאים, כך הכי בטוח וכך גם הכי טבעי ונוח.

אבל היהודים בכל הדורות לא נהגו כך כלל. הם חיו בין הגויים ובכל
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זאת נשארו במנהגים שלהם. כל החברים היו מתנהגים בצורה מסוימת,
ולהם היו מנהגים שונים לחלוטין. הם התעקשו על כך.

היו כך, אלא שהם  לקבל אותם  ולא שזה היה פשוט או שהסכימו 
וזה היה ערך עליון, נשגב וחשוב יותר מוכנים להתאמץ ולמסור נפש 
מהכול. ומובן שזו עדות חזקה ועצומה לדיוק הדברים. שלא התפשרו

כלל בשום אופן.

מסירות הנפש של היהודים

היהודים לא ויתרו על אמונתם. אפילו שהיו שונים ואפילו שהיו גזרות
ואיומים, ואפילו ששונאי היהודים קיימו את האיומים והגזרות בצורה
ממשית, שעינו אותם והצרו להם, והמוני יהודים גם נרצחו על קידוש

השם. וגם החלשים לפחות היו שומרים על יהדותם בסתר.

במשך אלפי שנים יהודים בכל העולם שמרו היטב על יהדותם, למרות
שהציקו להם, צחקו עליהם, גינו אותם, ביזו אותם, התרחקו מהם, גרשו
אותם, ייסרו אותם, עינו אותם, הכאיבו להם ואף רצחו אותם. כל זה לא

עצר בעדם, שהיו שומרים על כל פרט במסירות נפש גמורה.

כזה "מדינה חופשית" שכל אחד דבר  לא היה  וברור הדבר שפעם 
היו פעם  ואמונה.  דת  חופש  כזה  דבר  היה  לא  כרצונו.  לחיות  רשאי 

רוצחים על פי חוק את מי שלא היה מאמין בדת המדינה.

אלא שהם הלכו נגד כל הסיכויים. נדדו ממקום למקום. בכל מקום היו
מופלים לרעה ושנואים. חיו בעוני ומסכנות, מלאי צרות וייסורים, ובלבד
שיישארו נאמנים למסורת המקורית. הם העדיפו להתייסר או למות בתור

יהודים מאשר לחיות בכבוד בתור גויים.

שגרים אחרים  ליהודים  יותר  קרובים  הרגישו  העולם  בכל  יהודים 
בקצה השני של העולם מאשר לשכן הגוי שלהם. שלא התחתנו עם גויים,
את בדקדוק  שקיימו  מנהגים,  על  ויתרו  שלא  המסורת,  על  ששמרו 

ההלכות, שתמיד בלטו בשוני שלהם משאר העמים וכו’.

הם לא הסכימו להשתלב ביחד עם שאר האנשים סביבם, כי תמיד ידעו
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היטב שהם יהודים, שהם שונים, שרק היהדות היא המשפחה שלהם ורק
התורה היא הדרך לחיות את החיים.

הם מסרו נפש, חיו חיי צער ומסכנות, והכל כדי להעביר את המסורת
במלואה ובצורתה המקורית מאב לבן ולא לפגום בשרשרת. ומובן שאילו
היו אבותינו  אבות  אז  מבחינתם,  עליונה  חשיבות  לזה  הייתה  לא 

מתבוללים ולא היינו מכירים בכלל שאנו יהודים.

כך, כל  גדולה  נפש  במסירות  דברים  להעביר  שכדי  הדבר  ברור 
להיות בטוחים.  להיות  לחלוטין.  לדברים  מחוברים  להיות  מוכרחים 
בקיאים. להיות מסורים. שהרי אדם שאינו מחובר, שמרגיש עול כבד

ונמשך לתאוות העולם, רק מחפש תירוצים לזרוק את הכל.

אבל אם התורה והיהדות הגיעו עד אלינו, מתוך סיכון חיים של ממש,
מתוך חיי צער ומסכנות, זה אומר שכל הדורות שלפנינו, אבות אבותינו
עד להתחלה, כולם שמרו באדיקות והעבירו את התורה בלי שום נגיעה,

כך שנדע שאנו שייכים לעם היהודי ונדע מהי תורה.

היה שווה לאבות אבותינו למסור נפש ולחיות בייסורים קשים במשך
אלפי שנים, רק כדי שיגיע היום הזה לאחר כמעט אלפיים שנות גלות
שבו צאצאי צאצאיהם יזכו לקבל את המסורת העתיקה בשלמות וללא

פגם. ויוצא שהמסורת בוודאי נשמרה בדיוק מרבי.

בכל דייקו  אכן  שאבותינו  ספק  כל  מעל  מוכיח  המציאות  מבחן 
ניפחו פינות,  עיגלו  לא  זהה.  הביאו מסורת  הפרטים, שמכל הארצות 

סיפורים והעבירו את הדברים בערך, אלא שדייקו בכל פרט קטן.

ומובן שכל העזרים והראיות שהוזכרו, ועוד רבים אחרים, הם שומרים
דיוק מופלאות בעניין העברת התורה מדור לדור. כך היטב על רמות 

שניתן להיות סמוכים ובטוחים שהכול נשאר מדויק ונאמן למקור.

קיום הכלל החמישי: סינון המידע

ואמנם עד עתה דובר על הדבר הברור, על עניין המסורת שנשמרה
היטב ועברה באמינות גבוהה מהורים לילדיהם ומכל הקרובים והמכרים

 180 



מגלים את התורה  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

של הדורות הקודמים.

ובאמת כל זה קרוי "היסטוריה", שבזה אין פקפוק. וכמו שכל אדם
יודע לפחות מעט היסטוריה שעברה במסורת, מה היה לפני מאה או אלף

שנים.

נוספות בעולם, וכמו אלא שיחד עם זאת, הרי ידוע שישנן מסורות 
האיסלאם, הנצרות, הבודהיסטים וכל שאר העמים והדתות. והרי כולם
טוענים שהם צודקים וכולם קיבלו את הדברים במסורת מאב לבן במשך

דורות.

ואם כן צריך לבחון מדוע שנאמין לתורה בזמן שאנו שוללים לחלוטין
את שאר הדתות?

לשם כך נשתמש בכלל החמישי וננסה לדייק היטב בפרטים שקיבלנו
כדי לבחון את אמיתות המידע שהתקבל. להתבונן ולחקור את העובדות
ודעות השערות  להוסיף  בלי  מהמידע,  לקחת  יכולים  שאנו  הברורות 

אישיות.

היסטוריה בהירה

את להבין  צריך  אבל  אמונה.  בענייני  רבות  מחלוקות  ישנן  אמנם 
הבסיס, שעל המסורת עצמה אף אחד לא חולק. אם זו מסורת מבוססת

שהועברה מדור לדור, אז מקבלים את זה כעובדה ברורה.

יוליוס נפוליאון,  רומא,  יוון,  לא מכחיש את מצרים,  לכן אף אחד 
המהפכות כל  ספרד,  גירוש  קולומבוס,  אינדיאנים,  אלכסנדר,  קיסר, 

הידועות שהתרחשו בעולם וכו’.

אלו דברים ידועים, שקיבלנו במסורת, שעברו מדור לדור, שכל העולם
להכחיש שמנסים  אנשים  ואין  כמעט  וכו’.  עדויות  להם  שיש  מכיר, 

היסטוריה. ואם יש כאלו, אז הדבר מעיד על נגיעות.

וזה רק משום שהם וכמו שיש כאלו שרוצים להכחיש את השואה, 
נגועים, שהם שונאים יהודים ולא רוצים שיבואו אליהם בטענות.

וכך גם בעניין הדת, שמי שהכי מנסה להכחיש, הוא אדם נגוע, שמבין
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שזו אמת מחייבת ומנסה לברוח ממנה. הרי אילו לא היה נגוע כל כך, אז
זה לא היה מפריע לו כלל, כמו שלא מפריעים לו סיפורי היסטוריה או

אלפי כתות שקריות שפזורות ברחבי העולם.

ולכן צריך לעשות את ההפרדה הברורה בין היסטוריה ברורה ושכלית,
לבין אמונה רגשית.

כל אדם יודע גם דברים שהתרחשו לפני כמה מאות או אלפי שנים. אם
מישהו יספר לו שלפני מאתיים שנה העולם כולו נחרב ואז האנשים עברו
לכוכב אחר עד שכדור הארץ הוקם לתחייה מחדש, אז יהיה ברור לו שזה

שטויות והבלים. כי הוא מכיר את ההיסטוריה.

ואמנם אותו אדם לא היה פה לפני מאתיים שנה וכך גם כל מי שחי פה
היום, ואם כן היה אפשר לטעון לכאורה שאי אפשר להכחיש את הטענה
מעט יודע  אדם  כל  מסורת,  לנו  שיש  כיוון  כך,  לא  שזה  אלא  הזו. 

היסטוריה, וכך אותה מסורת מכחישה את הסיפור.

ההבדל בין עובדה לדעה

על רק  אבל  שהתרחשה,  ההיסטוריה  על  מעידה  המסורת  ואמנם 
והיו ושמעו  ראו  העובדות ההיסטוריות הברורות, על הדברים שכולם 

עדים להם בצורה מוחלטת.

אז אם מובא בהיסטוריה שהיה מנהיג בשם נפוליון שנלחם וכו’, אז זה
יהיה טיפשי לסרב להאמין לזה, שהרי זו היסטוריה שעברה במסורת.

אבל אם יאמרו שאותו נפוליון הצהיר שהוא יכול לעוף, אז אין סיבה
להאמין לזה כלל. וגם אם זה עבר במסורת וכולם שמעו אותו אומר זאת,

מכל מקום מי מבטיח שהוא לא משקר או טועה בדבר?

לכן צריך לעשות את ההפרדה הברורה בין עובדות מוצקות שעברו
במסורת לבין סיפורים אישיים ודעות שכל אדם יכול להמציא ולנפח.

עניין המסורת הוא שימור ההיסטוריה. לספר מה שהתרחש בעבר. זה
לא בא במקום שיקול דעת. שגם אם אנחנו בעצמנו היינו עדים לאותו
מאורע היסטורי, אז אמנם ישנן עובדות שעליהן אי אפשר לערער, אבל
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גם יש הרבה המצאות, דמיונות ושקרים מסביב.

נאמנה מעדות  מקבלים  שאנו  הברורות  העובדות  את  שיש  יוצא 
במסורת, ולזה בוודאי שנאמין. אך יש את כל הפרטים שנובעים מדעות
אישיות או סיפורים של אנשים שאינם נאמנים עלינו, ולזה אין שום סיבה

להאמין.

לשמוע את הסיפור לבדוק את המסורת שעברה אלינו,  ולכן עלינו 
העובדות מהן  לראות  לנפות.  להתחיל  ואז  במסורת  קיבלנו  שאותו 
הברורות שאנו מקבלים מאותו סיפור, שאותן אי אפשר להכחיש ונקבל
כאמת מוצקה. ומצד שני לראות מהן הדעות האישיות שהכניסו לשם,

שאלו יישארו מוטלות בספק.

מבחן הדתות

ולפי האמור, ננסה לקחת את הכלים שרכשנו לחקירת המסורת, ונבדוק
את המסורות של הדתות השונות, עד כמה הן אמינות.

ולמשל אם נבחן את המסורת המוסלמית. אז היא טוענת שהיה אדם
שנקראת חדשה  דת  הקים  וכך  נבואה  איזושהי  שקיבל  מוחמד  בשם 

איסלאם.

אז באמת נוכל להאמין למסורת עצמה שעברה מדור לדור. אי אפשר
לפקפק בזה שקיימת דת כזו שנקראת "איסלאם". גם אף אחד לא מנסה

להתכחש לזה שלפני כאלף שנה טענו שאדם בשם מוחמד הוא נביא.

אף אחד לא מתווכח עם עובדות שעברו במסורת. ואם מישהו ינסה,
יהיה ברור לכולם שהוא טועה. כיוון שהמסורת היא עניין חזק ביותר

שאי אפשר להכחיש.

אלא שצריך לעשות את ההפרדה בין העובדות לדעות האישיות. שעם
עצם העובדה שסיפרו על אדם שטען שקיבל נבואה אי אפשר להתווכח.
אבל אם הוא באמת קיבל נבואה או לא, זה כבר משהו שבהחלט אפשר

להתווכח אתו. זה כבר לא קשור כלל למסורת.

כי גם אם אנו בטוחים שסיפרו כך, וגם לו היינו יודעים בבירור שהוא
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עצמו הצהיר על כך, מדוע שנאמין לו? מנין לנו שהוא אינו משקר או
מדמיין? וכי חסרים אנשים שסבורים שהם סוג של נביא או משיח?

גם היום ישנם אנשים שטוענים שהם נביאים. אז אנו מאמינים שהם
טוענים כך, אבל אין שום סיבה להאמין שהטענות אמתיות.

להיות שטען  תועה  מיהודי  התחיל  שהכול  הנצרות.  לגבי  גם  וכך 
משיח. אז מדוע שנאמין לו? אדרבה, אם הוא היה משיח אז היה צריך
להביא את הגאולה ולבטל את המוות מהעולם, ואיך יתכן שהוא עצמו

מת וכל הקלקול נשאר?

וכך גם לגבי שאר הדתות, שכולן מציגות מסורת שמבוססת על אדם
שטען כל מיני דברים וכולם הלכו אחריו. בשביל זה לא צריך ללכת רחוק
ומי ומשיחים,  נביאים  להיות  הטוענים  יש  היום  גם  כי  בהיסטוריה, 

שיתאמץ לחפש יוכל למצוא אותם משוטטים ברחוב.

וגם אם נאמר שמנהיגי הדתות עשו מופתים בצורה גלויה, מי אמר
ובלעם גם פרעה  ומדוע שנלך אחריהם?  שזה הופך אותם לקדושים? 
ידעו לעשות כשפים. וכי כל מכשף הוא איזה מהות נשגבת שנלך אחריה

בעיניים עצומות?

שידוע שהנצרות לכל השקרים.  לא האמינו  אפילו הם עצמם  והרי 
והאיסלאם לא התקבלו בתחילה, והיו מיעוט אנשים שהכריחו אחרים

להצטרף לדת באיומים ורציחות.

היו מסעי שכנוע אגרסיביים, מסעות צלב או גזרות שאילצו את כולם
להיכנע. עד היום המוסלמים רוצחים כך שהעולם יקבל את הדת שלהם

והמיסיונרים עושים הכל כדי לנצר אנשים.

קיבלו מסורת מאבות אבותיהם היום, לא  והמוסלמים של  הנוצרים 
שקיבלו נבואה, אלא מסורת שאבות אבותיהם התנצרו או התאסלמו בעל

כורחם לאחר שאיזה משוגע טען שהוא נביא או משיח.

המסורת שלהם היא לא על אמיתות הדת, אלא על התהוות הדת בעל
כורחם של אבותיהם. אדרבה, מי שבאמת מדקדק אחר פרטי המסורת

שעברה אצלם, מבין מתוך המסורת עצמה שהכול שקר.
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קראים, וכמו  עצמה,  היהדות  בתוך  שקמו  שונות  כתות  לגבי  וגם 
רפורמים ושאר קבוצות שסטו מהדרך המקורית. המסורת עצמה אומרת
קבוצה או  אנשים  פרטי שסחף אחריו  שהדבר התרחש בעקבות אדם 

קטנה כלשהי שהמציאה דברים על דעת עצמה.

כל העולם מודה שלא היה מושג כזה "קראים" או "רפורמים", וגם לא
היו דתות כאלו "נצרות" או "איסלאם" בזמן שבני ישראל יצאו ממצרים
וקיבלו את התורה. אלא שהם קמו מאות או אלפי שנים לאחר מכן על ידי

בודדים שהמציאו דרך משלהם.

ואם כן, יוצא ממבחן המסורת שאין בסיס לאף אחת מהדתות והכתות
השונות. שהכול מבוסס על השערות, על דעות אישיות, על סיפורים של

אנשים פרטיים ועל הרבה דברים שאפשר להמציא או לשקר לגביהם.

על מדובר  לא  לחלוטין.  אחר  עניין  מציגה  היהודית  המסורת  אבל 
קבוצת אנשים שהאמינו למשה רבינו או לנביא אחר בצורה עיוורת, אלא
יוצא מן הכלל. כולם ראו את שכל ישראל היו במעמד הר סיני, ללא 

הנסים העצומים במעמד אדיר שבלתי ניתן להכחשה.

ויוצא שאנו מאמינים לכל ההיסטוריה שעברה במסורת. הן להיסטוריה
של העם היהודי והן להיסטוריה של שאר הדתות.

יצאו ממצרים לנו שהם עצמם  הורינו שסיפרו  להורי  אנו מאמינים 
בנסים מופלאים, קיבלו את התורה ושמעו את קול השם.

ואנו גם מאמינים להיסטוריה של העמים האחרים, שהיו כאלו שאמרו
להם, עשו מסעות כולם להאמין  והכריחו בבריונות את  נביאים  שהם 

שמד ורצחו את כל מי שסירב לקבל את דתם.

ניתן להכחיש. אבל אם להאמין ידועה לכל שלא  זה היסטוריה  כל 
לדעות שבפנים זה כבר עניין של אמונה ולא קשור להיסטוריה. גם אם

מוחמד היה עומד פה מול עינינו לא היינו מאמינים לו.

מבחן התורה

היסטוריות עובדות  על  שמעידה  היחידה  היא  היהודית  המסורת 
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שהתרחשו. לא על דעות אישיות של אנשים שטענו להיות נביאים.

לנו שאבות אבותינו, הם אלו שהיו עדים לדברים המסורת מספרת 
וכך זה בעצמם. והם עצמם אלו שהחלו את העברת המסורת לבניהם 
ולא אמונה אם המשיך עד שזה הגיע אלינו. אלו עובדות היסטוריות 

לקבל דברים של מישהו זר.

לא זו בלבד שמשה רבינו לא ביקש מהם להאמין ולסמוך עליו בעיניים
עצומות, אלא שהם היו קשי עורף ולא האמינו לכלום. פעם אחר פעם
אפשר היה  לא  שכבר  עד  אותות.  ועוד  עוד  וביקשו  להאמין  סירבו 

להכחיש את העובדות הברורות.

אבות אבותינו בעצמם היו עדים לדברים. המסורת מתארת כמה היו
עקשנים ומרדנים, ולא הסכימו לקבל את הדברים בקלות. הם עצמם היו

עדים להתרחשויות עצומות שנעשו לעיני כל ישראל.

הם עצמם אלו שראו את מכות מצרים המופלאות, הם שיצאו ממצרים,
הם שראו את קריעת ים סוף, הם שהונחו על ידי עמוד האש ועמוד הענן,
הם שעמדו בהר סיני וקיבלו את התורה בקולות וברקים, ואפילו פרחה

נשמתם כששמעו את קול השם מדבר אליהם.

הם אלו שהוקפו בענני כבוד, הם שירד להם המן במשך ארבעים שנה,
הנסים כל  את  שראו  הם  במדבר,  איתם  שהולכת  לבאר  שזכו  הם 
מסלעים מים  להם  הוציאו  נס,  בדרך  שנלחמו  בעיניהם,  המופלאים 

והביאו להם סלוים וכו’, הם אלו שחוו הכל בעצמם ממש.

וקבלתן בלית ההיסטוריה היהודית לא מספרת על טענות של נביא 
ברירה על ידי העם, בטח שלא על כפייה בכוח במסעות שמד שכולם

יקבלו את הדת, אלא על עדויות אישיות של כל אחד ואחד מישראל.

אדרבה, היהודים לא מחפשים לגייר גויים, ואפילו מקשים מאוד על
נעשה להתגייר  שהרצון  שתוכיח  מפרכת  בדרך  להתגייר  שרוצה  מי 
מסיבות טהורות ולא מאינטרס. כי מוכרחים לשמור על המסורת היהודית

היטב בצורה הכי נקיה שיש.

יוצא שהאנשים הקרובים והנאמנים עליהם אנו סומכים, שהעבירו לנו
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ומרב לבן  מאב  העם,  ובתוך  המשפחה  בתוך  והמסורת  הדברים  את 
לתלמיד, הם אלו שבעצמם חוו אותם.

הרגשות או  עיוורות  אמונות  מסקנות,  שמועות,  לנו  סיפרו  לא  הם 
חסרות בסיס, אלא מה שהם עצמם ראו. עובדות בשטח שכולם ראו והיו

עדים להן, ולא דברים שאדם פרטי יכול לדמיין ולהמציא.

וגם לא מדובר על קבוצה של כמה אנשים פרטיים, אלא על כל העם
ממש. שאי אפשר להמציא דבר כזה. זה בכלל לא עניין של אמונה, אלא

היסטוריה פשוטה.

מבחן הביטחון במסורת

כמה ועד  במידע,  הביטחון  כללי  בכל  נתבונן  אם  לסיכום הדברים, 
המסורת היהודית עומדת בהם, נגלה שזה אחד הדברים האמינים ביותר

שיש.

א. שהמידע הגיע מתוך ביתנו, מהאנשים שאנו סומכים עליהם ביותר,
עד הלאה  וכן  אליהם  ביותר  הקרובים  מהאנשים  קיבלו  הם  גם  וכן 

להתחלה.

ב. והם היו חכמים ובקיאים במסורת, או לפחות בקרבת אנשים כאלו,
וכך ידעו היטב מה הם מעבירים, עם כל המנהגים הנלווים.

ג. ולא מדובר על בודדים, אלא שכל יהודי בכל מקום בעולם מכיר את
אותה ההיסטוריה, עם אותה מסורת וכולם מסכימים לדעה אחת.

ד. וישנם גם עזרים וראיות, שמשתמשים בחפצים מוחשיים ונוהגים
עד היום מנהגים עתיקים שמעידים על המסורת.

ה. והמידע במסורת עובדתי ולא מבוסס על דעה אישית. שנעשה בפני
כל העם ואפילו בפני כל העולם, שכולם שמעו וידעו.

אינו והמסורת  וברור שעניין התורה הקדושה  כן, הדבר פשוט  ואם 
עניין של מתן אמונה בדעות ובאנשים כמו פתי, אלא עניין של עובדות

ברורות ומוצקות עם בסיס איתן שאי אפשר להכחיש.
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מגלים את המסורת

נוכל להבין בקלות לאחר שראינו את העצמה החזקה של המסורת, 
הפירושים כל  עם  כפי שקיבלנו  בעזרת המסורת,  רק  שהתורה שלמה 

והמשמעויות מאבותינו ורבותינו.

ואדרבה, המסורת עצמה היא העניין החזק ביותר פה. כי אילו היה לנו
את התורה שבכתב ללא אותה מסורת שקיבלנו, אז לא היה בכך כלום.

ללא מסורת, לא היינו בכלל מתייחסים לספר התורה ולא לוקחים אותו
יודעים לקרוא יודעים את השפה. לא היינו  ברצינות. אפילו לא היינו 

אותיות ומלים, ובטח שלא היינו מבינים את התוכן.

לנו ספר עתיק של אומה כלשהי, שכתוב יביא  וכמו שמישהו כעת 
באיזו שפה לא מוכרת. וכי מה יש לנו לעשות בו? כל עוד לא קיבלנו
עליו מסורת מסודרת וחזקה, אין לנו שום עניין באותו ספר ובוודאי שלא

נתאמץ כדי לקרוא בו, ללמוד אותו ולהבין אותו.

ספר התורה קדוש עבורנו, רק משום שכך קיבלנו במסורת מאבותינו.
לנו כעם, שהוא יהודים, שספר התורה שייך  לנו שאנו  שהורינו מסרו 
קדוש, שיש בו חכמה אלוקית וכו’. לכן אנו מבינים את ערכו ויודעים

כיצד לקרוא ולפרש אותו. ללא מסורת לא היה לו כל ערך.

מכאן נבין את החשיבות העצומה של התורה שבעל פה. שיש לצערנו
כאלו שמזלזלים בזה וחושבים שרק מה שכתוב מפורש זה חשוב וכל

השאר זה כאילו סתם המצאות של רבנים.

זו המסורת שעברה בעל פה מדור לדור. אבל אדרבה, עיקר התורה 
ספר התורה הוא רק כלי עזר, ששם כתובים עיקרי הדברים בראשי פרקים

 188 



מגלים את המסורת  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

ורמזים, לצורך עדות וזיכרון, כך שלא נשכח את הדברים.

להישאר צמודים למקור

מתוך ההבנה הזו, מובן שרק הפירושים לתורה שקיבלנו במסורת הם
המדויקים והאמתיים. כל פירוש חדשני שנוטה מהמסורת, שאדם רוצה

לפרש מעצמו ישירות מהתורה לפי הבנתו, אינו אלא טעות.

הדבר דומה לאדם שמלמד עניין כלשהו ומעביר מהלך רעיוני מסובך
לקבוצת אנשים. ובנוסף הוא נותן דפי עזר עם סיכום קצר של השיעור

בראשי פרקים.

הדבר ברור שאם אדם כלשהו ימצא את דפי העזר, הוא לא יבין כלל
את המהלך. רק מי שקיבל את כל המהלך השלם בעל פה, יוכל באמת

להבין לעומק את הרעיון כולו ולהסביר את המלים שבכתב.

הסיכום, את  לפרש מעצמו  ינסה  מישהו  וברור שאם  והדבר פשוט 
בוודאי שלא יוכל לטעון שאותם אנשים שקיבלו בעל פה הם טועים והוא
הצודק. הרי הם אלו שקיבלו את הפירוש האמתי והוא רק משער בדעתו

פירוש שהמציא מתוך סברה לפי ראות עיניו.

כך גם בעניין התורה, רק מי שקיבל במסורת את המהלך שעבר מדור
לדור בעל פה יצליח להבין מה כתוב בה. רק הוא יכול לפרש ולהסביר
את עומק הדברים. אדם שלא קיבל את הדברים במסורת לא יצליח להבין

את התורה הקדושה.

ובאמת זה דבר פשוט ומובן. שהתורה עצמה כתובה בצורה סתומה
מאוד וכמעט שאי אפשר להבין ממנה כלום.

שאם למשל התורה מצווה אותנו על מילה או ציצית, אז ראשית כל
צריך לדעת את הפרטים של המצווה. ואיך נדע מהי מצוות המילה? איך
נדע כיצד למול? התורה לא כותבת מהי אותה ערלה שצריך להסיר או
כיצד לעשות זאת, ואם כן איך נוכל לדעת? ואיך נדע מהי אותה ציצית

מדוברת שצריך לשים בבגדים?

וכך לגבי כל המצוות כולן. לא ניתן להבין אפילו חצי דבר ללא אותה
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מסורת שעברה מדור לדור. אין לנו כוח להבין על מה דיברה התורה כך
שננסה לפרש על דעת עצמנו ולהבין לבד.

אלא שאם נרצה להיות צמודים כמה שיותר למקור, עלינו לבדוק כיצד
ולהיצמד למסורת שקיבלו מדור לפנינו,  נהגו הדורות הקודמים שהיו 

לדור עד למקור עצמו.

שאם אבותינו הניחו תפילין בצורה מסוימת, והם ראו את אבותיהם
שהניחו תפילין באותה צורה, וכך המסורת עברה מדור לדור, אז מובן

שזה הכי קרוב שאפשר למקור.

שהרי בני ישראל במדבר קיבלו את התורה וכבר אז משה רבינו לימד
אותם את כל ההלכות והפרטים. ומובן אם כן שהם כבר החלו לקיים

מצוות, ששמרו שבת, שהניחו תפילין וכו’.

לבנים שלהם, והפרטים  ומובן הדבר שגם העבירו את כל ההלכות 
שלימדו אותם כיצד לנהוג וכיצד לקיים בדקדוק את כל ההלכות. שאם
האבא מלמד את בנו שצריך לשמור שבת, אז הוא גם צריך להסביר לו

כיצד לעשות זאת בפועל.

מעבר לכך, הבנים עצמם בוודאי ראו כיצד נהגו אבותיהם. שהרי הם
חיו איתם וראו את הליכותיהם. וכפי שהיום ילדים גדלים ורואים כיצד

הוריהם נוהגים בעניינים שונים, וכך מכירים את המנהגים.

גם קרוב לוודאי שכאשר נתקלו בשאלה כלשהי בהלכה, מיד שאלו את
אבותיהם ורבותיהם כיצד לנהוג, כפי שכל ילד סקרן שואל את הוריו

שיסבירו לו דברים.

גם בניהם בבוא העת העבירו את הדברים לבנים שלהם לאחר וכך 
מכן. וכך זה עבר מדור לדור, שכל אחד חינך את בניו וגידל אותם על פי

המנהגים של בית אבותיו.

ואם כך הדבר ברור שהמסורת עברה מדור לדור, וכעת שאנו בעצמנו
קיבלנו את אותה מסורת עתיקה, אז מובן שהדבר שהכי קרוב למקור זוהי
שעומד המקורי  הרעיון  את  להסביר  יכולה  היא  שרק  מסורת.  אותה 

מאחורי כל הדברים.
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ואם למשל יבוא כעת אדם כלשהו, ויחליט לפרש את התורה בצורה
הפוכה מהמסורת מתוך ההבנה האישית שלו, אז ברור שזה עיוות האמת.
שאם למשל הוא יאמר לכולם שהתפילין צריכות להיות בצבע ורוד עם
פרחים ירוקים, או שצריך להניח אותן על האף, אז מובן לחלוטין שאין

בדבריו כלום.

שיביא ואפילו  הייתה ההלכה המקורית,  יתעקש שכך  אם הוא  וגם 
הוכחות לכך, בוודאי שלא נקבל את דבריו. וכי מדוע שנאמין שהוא יודע
מה היה במקור, לפני כשלשת אלפים שנה? וכי הוא יודע טוב יותר מכל

המסורת שהעם היהודי כולו קיבל מאבותיו?

וכי מי יותר חזק, העדות העתיקה שמוחזקת בכל העם היהודי, שעברה
במסורת בתוך הבית, מאב לבן ומרב לתלמיד במשך אלפי שנים והחלה
במקור, או שמא השכל החריף של אותו בן אדם שטוען שיכול לקלוע

במדויק לפירוש שהתכוונה התורה על דעת עצמו?

הרי ברור הדבר שרק המסורת היא שנאמנת, היא שמגלה לנו את פרטי
העניין, והיא זו שהכי צמודה למקור.

איך לומדים לקרוא?

ובאמת הדבר הזה כל כך פשוט ומובן, ורק צריך להתבונן בזה מעט.
שכאשר תינוק נולד, יש לו כמה אינסטינקטים טבעיים שהבורא חקק בו,

ומלבד זה הוא לא מבין כמעט כלום.

אלא שהוא מתבונן בסביבה שלו, חוקר, לומד, וכך לאט לאט מתפתח.
כל החכמה שקיבל היא מהסביבה. הכל מתוך מה שלימדו אותו בעל פה.

בית, את אותיות האלף  לומד  הוא  לקרוא. בתחילה  לומד  ואז הוא 
לאחר מכן לומד להרכיב מלים, לאחר מכן משפטים וכו’. עם הזמן הוא

לומד דקדוקי פרטים, תחביר נכון, פירוש, שפה נכונה וכו’.

כל החכמה הזו היא נרכשת, ורק מתוך שלימדו אותו בעל פה. שאם
למשל היה גדל בעם אחר, היו מלמדים אותו שפה אחרת ובכלל לא היה

יודע עברית.
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ומובן הדבר שאם היה מנסה לקרוא את ספר התורה, לא היה מבין
כלום. הוא לא היה יודע לקרוא בכלל מה כתוב שם, לא היה מבין את
לקרוא, מכל נניח שהיה מצליח  וגם אם  האותיות והמלים הפשוטות. 

מקום לא היה מבין את המשמעות שלהן.

ויוצא שכל הפירוש שהאדם עושה לתורה שבכתב, זה רק מתוך מה
כיצד שלמד בעל פה. שלאחר שלימדו אותו בעל פה את הפירושים, 
לקרוא ואיך להבין את הדברים הכתובים, רק אז הוא יכול לעשות זאת

לבד ולהבין את מה שהוא קורא.

אבל ללא אותם הסברים ופירושים, ללא אותו לימוד בעל פה על פי
המסורת, לא הייתה לו שום אפשרות להבין ולו את הדבר הקל והפשוט

ביותר בספר התורה.

שיבושי קריאה

ויש דבר קשה יותר מחוסר ידיעה של שפה, וזהו שיבושים וטעויות
בשפה שהוא מקבל בתור ידיעה מוחלטת בלי לשים לב.

כיסא, שזה  הילד  את  וללמד  שולחן  על  להצביע  למשל  שיכולים 
ולהצביע על כיסא וללמד אותו שזה עט, וכך הוא חושב שהוא מבין,

אבל הכל משובש.

וינסה להבין את התורה, אבל ימציא פירושים משלו יגדל  ואז הוא 
ויבין את הכל בצורה עקומה. הוא יהיה בטוח שהוא מבין.

אז הוא יחשוב שהכול קשקוש כי זה לא מסתדר לו. ואם ינסו להסביר
לו שהיסודות שקיבל הם עצמם משובשים, הוא לא יסכים לשמוע. שהרי

התרגל לאותם שיבושים ובטוח שזו האמת.

ולצערנו כך בדיוק מתרחש היום. אנשים כמעט ולא מבינים את שפת
חדשות מלים  ישנן  הכל.  את  שיבשה  הרחוב  שפת  שהרי  המקרא. 
שקיבלו מלים  ישנן  משימוש,  שיצאו  רבות  מלים  ישנן  שהומצאו, 

משמעות שונה מזו שהייתה במקור וכו’.

בנוסף לכך, גם לא מבינים את דרך הלימוד. ולמשל שלפעמים התורה
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או שמילה עניין אחר.  ממנו  לדרוש  כדי  מיותר  שנראה  דבר  מוסיפה 
במקום מסוים מלמדת על עניין במקום אחר וכו’.

ואז באים אנשים חדשניים שהורגלו לכל השיבושים שלימדו אותם
וכשקוראים את התורה דרך השיבוש וללא המסורת, מוצאים דברים שלא
אבל התורה,  את  ולתקן  כביכול  "סדר"  לעשות  רוצים  אז  מסתדרים. 

מעוותים את הכל ועושים שיבושים ונזקים כבדים מאוד למקור.

אבל אדם חכם יוכל להבין בקלות שזו אינה האמת. שאם רוצים להגיע
לרמת דיוק מרבית, קרוב ככל שאפשר למקור, אז מוכרחים לנסות לחקור

כיצד המסורת העתיקה רואה את הדברים.

צריך לנסות לחקור כיצד הדורות הקודמים תפסו את הדברים. להוציא
את החדשנות המשובשת ולהידבק במסורת המקורית.

האם אפשר בלי תורה שבעל פה?

כל הרעיון הזה רמוז בפשטות מופלאה בכמה מלים בגמרא במסכת
שבת בדף לא, שם מסופר על גוי שרצה להתגייר על מנת ללמוד רק את

התורה שבכתב ללא פירושים בעל פה.

הלל הזקן הסכים. ביום הראשון הוא לימד אותו את אותיות הא-ב,
ואמר לו לשנן היטב ולחזור אליו למחרת, וביום למחרת הוא הפך לו את

סדר האותיות.

אותו גוי אמר לו שהסדר לא נכון, שהרי אתמול לימד אותו אחרת. אז
הלל אמר לו שאם הוא סמך עליו במה שלימד אותו אתמול בעל פה, אז

שיסמוך עליו גם שילמד אותו את כל התורה שבעל פה.

כי באמת אם אדם לא מאמין בתורה שבעל פה, אז איך הוא הולך
למישהו שילמד אותו את התורה שבכתב? הרי גם הלימוד של התורה

שבכתב מועבר בעל פה.

אם אדם באמת רוצה ללמוד את התורה שבכתב ללא שום פירושים
בעל פה, אז שלא ילמד שום דבר מאף אחד, ואפילו לא את האותיות

והשפה, וינסה להבין רק מהספר מה שהוא יכול להבין בכתב.
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אלא שזה לא מציאותי. אדם שרוצה ללמוד משהו, מוכרח לקבל את
הבסיס בעל פה. לכתב אין שום משמעות אם אין מי שיודע לפענח אותו,

שיודע לקרוא, להבין ולהוציא ממנו מה שצריך.

לכן הלל אמר לו שכפי שנתן בו אמון שילמד אותו את התורה שבכתב,
והרי כשהלל מלמד אותו לקרוא זה נעשה בעל פה, שהוא מדבר אתו
ומסביר לו איך לקרוא על פי המסורת והוא מוכרח לסמוך עליו בזה, כך

גם יסמוך עליו שיעביר לו את יתר המסורת בעל פה.

קראים, רפורמים ושאר מבטלי תורה שבעל פה

וכל זה יראה לנו כמה מגוחך לחשוב שאפשר להתייחס לתורה שבכתב
ללא התורה שבעל פה. וכמו שיש זרמים וכתות שונות שסוברים שכך

היא הדרך הנכונה לחיות.

ובאמת שכל זה מופרך מיסודו. שאפילו צורת החיים של אותם זרמים
סותרת את כל התפיסה שלהם.

הרי בסופו של דבר, גם אותם אנשים נותנים פירושים משלהם לתורה.
גם הם מלמדים את הילדים שלהם כיצד לקרוא ומהו פירוש המלים. גם

להם יש מנהגים ומסורת שהם מעבירים מדור לדור.

ישנם מנהגים שונים לעדת הקראים. אבל צריך לשאול איך יתכן שיש
כפי זה עשיית הדברים  כל מהות המנהגים  הרי  מנהגים?  בכלל  להם 
המסורת שהאדם קיבל מהדורות הקודמים. ואם הם לא מאמינים במסורת

של ההורים, אז מדוע לקיים מנהגים?

ישנן הלכות שונות לקראים על פי פירוש מיוחד משלהם לתורה. אלא
שכיצד יתכנו הלכות שנוגעות לכולם? הרי לטענתם הם לא מוכנים לקבל
פירושים בעל פה לתורה. אז מדוע הם מעבירים את הפירושים שלהם

במסורת אם הם לא מאמינים בדרך הזו?

אילו אותם אנשים היו באמת רוצים לקבל רק את התורה שבכתב ללא
כל הפירושים שבעל פה, וכפי שהדת שלהם טוענת, אז היו צריכים לפרש
את התורה כל אחד לעצמו. לא לקבל מה שההורים או הרבנים שלהם
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אומרים, אלא לפעול על פי הבנתם במה שכתוב. להסתכל על מה שכתוב
בתורה ולנסות לפרש את זה בעצמם.

היה צריך לקחת כל תינוק שנולד לאזור מבודד ומרוחק מהסביבה, כדי
שלא יכיר את מנהגי הוריו ולא יושפע משום צורת התנהגות. להניח לידו

תנ"ך ולעזוב אותו שיסתדר לבד בלי שום מסורת.

שינסה מעצמו לפענח את מה שכתוב ללא שום קבלה בעל פה. בלי
ללמוד שפה או פירוש מלים ובלי שום הסברים. שלא יקבל שום דבר

בעל פה ולא יאמין לשום פירוש.

אלא שבוודאי לא עושים זאת. כיוון שמבינים את ההכרח שיש ללימוד
המסורת בעל פה. שמוכרחים להעביר את הדברים שקיבלנו. את כל צורת
החיים, את חכמת החיים, את ניסיונות החיים שעברנו ואת כל התפיסה

שקיבלנו.

צריך לגדל את התינוק, לחנך אותו, ללמד אותו דרך ארץ, ללמד אותו
לו עצות, לתת  ולכתוב,  לקרוא  ללמד אותו  ללמד אותו מוסר,  לדבר, 
לנו. שהראו  כפי  הנכונה  הדרך  את  לו  ולהראות  מנהגים  אותו  ללמד 

להעביר לו את המסורת.

פה, שבעל  לתורה  להאמין  לא  שטוענים  זרמים  אותם  שגם  ויוצא 
בוודאי מסכימים שזה מוכרח ואי אפשר בלי להעביר מסורת בעל פה.
המנהגים ואת  שקיבלו  המסורת  את  לילדיהם  מעבירים  הם  גם  שהרי 

שעברו מהדור הקודם, עם כל הפירושים וההסברים.

ההבדל היחיד הוא שבמקום להעביר את המסורת העתיקה והמקורית,
הם מעדיפים להעביר מסורת חדשה ומשובשת.

מסורת חדשה

יודעים שאבות אבותיהם היו שייכים לכלל הרי גם הקראים עצמם 
ישראל עוד לפני שקמה הדת המיוחדת הזו שלהם. הרי גם הם מאמינים
בתורה וגם להם יש מסורת שהם עצמם שייכים לעם היהודי ושאבות

אבותיהם עמדו על הר סיני.
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ואם כן, יוצא שאותם קראים מבינים שהתורה עברה במסורת מדור
לדור, אלא שבשלב מסוים בהיסטוריה, קמו אנשים מסוימים והחליטו

לעצור את המסורת המקורית ולהמציא מסורת חדשה.

שעד אותו זמן כל היהודים הניחו תפילין בצורה מסוימת, שמרו שבת
בצורה מסוימת וקיימו את כל המנהגים הקדומים וההלכות כפי המסורת

שקיבלו מאבותיהם.

והחל מאותו זמן נפתחה כת חדשה, הומצאו מנהגים והלכות מתוך
הבנה אישית בפסוקי התורה, תוך התעלמות מוחלטת מכל מה שקיבלו
תפילין, להנחת  חדשה  צורה  במסורת.  הקודמים  ומהדורות  מהוריהם 

לשמירת שבת ולכל שאר המצוות. פשוט המציאו תורה חדשה משלהם.

זאת, החלו להעביר במסורת מדור לדור את הדברים ולאחר שעשו 
החדשים שהמציאו, כאילו שזו אמת מוחלטת. וכך עד היום יש אנשים

השומרים על אותה מסורת שהומצאה בידי אדם ללא שום בסיס.

ופלא גדול איך הם מסכימים לזנוח את המסורת המוסמכת שניתנה
מהשם יתברך, ולשמור במקומה על מסורת שידועה כהמצאה ללא מקור

ובסיס מתוך שכל מוגבל של בשר ודם.

שיבושי הקדמה

על שמירה  של  הזו  התופעה  ומתמעטת  הולכת  שעובר,  הזמן  עם 
מסורת משובשת כפי שעושים הקראים. אלא שהולכת ומתפתחת תופעה

מדאיגה של הזנחה וזלזול במסורת לטובת הקדמה.

וישנם למשל זרמים חדשים שצצו שרוצים לשבש את התורה הקדושה
הדתיים הרפורמים,  וכמו  שלהם,  יום  היום  לחיי  אותה  להתאים  כדי 

המודרניים ודומיהם.

הם סוברים שכיוון שדברים השתנו וכעת דרוש מאמץ רב לשמור על
התורה, אז במקום לשנות את אורח החיים כדי להתאים לתורה, אפשר
פשוט לשנות את התורה כך שתתאים למה שנוח לנו. לשנות הלכות,

לשדרג מצוות, להתיר עבירות, והעיקר לחיות בחדשנות בכיף.
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וברור הדבר שזוהי בוודאי לא התורה המקורית. שאם אדם לוקח רק
רק אלו  אז  לו,  כפי שמסתדר  ומפרש את הדברים  את מה שמתחשק 

המצאות ושיבושים. ואם כן, יוצא שאין שום ערך לאותה תורה.

הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה כדי להורות לנו את
והיא לוקחת גנוזים בתוכה  הדרך שבה צריך ללכת. כל סודות העולם 
אותנו למקום הטוב ביותר עבורנו. אבל כל זה רק כשאנו הולכים לפי

ההוראות בדקדוק מוחלט. כל שינוי מביא לשיבוש גדול.

הדבר דומה למישהו שינסה להכין עוגה על פי מתכון, אלא שישנה את
כל הפרטים על פי הנוחות שלו. שאם הסוכר נמצא בארון גבוה ואין לו
ואם נגמר לו כוח להתאמץ להוריד אותו, אז הוא ישים מלח במקום. 
הקמח, אז הוא ישים חול. לא ברור מה יצא משם לבסוף, אבל זה בוודאי

לא יהיה משהו שדומה לעוגה.

ואמנם כשמדובר על רפורמים שעושים את הדברים בהקצנה, אז כל
אדם שמפעיל מעט מחשבה, מיד מבין שזו דרך מוזרה ורחוקה מהמקור.

וכך אנשים יודעים להתרחק מהם ולא לנהוג כמותם.

אלא שישנן קבוצות נוספות שפחות מפורסמות, או אנשים פרטיים עם
תפיסה מעוותת, שנראים כיהודים עם המסורת שלנו. ושם הסכנה הרבה

יותר גדולה, כי טועים לחשוב שזו התורה האמתית.

מודרניים, שנראים כחרדים  שמגדירים עצמם  כאלו  למשל  שרואים 
ואז ממילא בטוחים שהם יהודיים,  יראי שמיים עם סממנים  כאנשים 

נוהגים במנהגים הנכונים.

לא מעלים על הדעת שהשתרבבו ביניהם המון מנהגי טעות והמצאות
ומתעסקים מיושנים  שנראים  מנהגים  נוטשים  שהם  מהקדמה.  שנבעו 

יותר בחיצוניות ומתירנות, כדי להשתייך ולהתאים לסביבה המודרנית.

אבל כל אדם שיהיה אמתי עם עצמו, יוכל להבין בקלות שהמסורת
כל תזוזה משם מביאה למקור.  העתיקה היא ההנהגה הקרובה ביותר 
שיבושים. כל המצאה חדשה מביאה ריחוק. רק אחיזה במסורת מקרבת

לתפיסה המקורית ולדעת תורה אמתית.
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התורה לא דיברה על ימינו?

ואמנם טענה בפיהם של ההמון המחפש תירוץ לחמוק ממחויבות,
שהתורה מיושנת, שהרי דיברה לאנשים של פעם.

גם מביאים ראיות לדבריהם, שהרי דברים רבים בתורה היו מצויים
פעם והיום כבר לא מצויים. ואם כן לכאורה מדוע לא להתחדש? מדוע
נראה זה  והיום  השתנתה  המציאות  כאשר  לתורה  להקשיב  שנמשיך 

פרימיטיבי ולא רלוונטי?

אלא שכל זה נובע מחוסר הבנה והגשמה של הבורא. וכי הבורא לא
ידע מה יהיה בעוד אלפי שנים כשנתן את התורה? וכי הצלחנו להפתיע
אותו? וכי לא צפה את כל מה שעתיד להיות? וכי האדם הצליח לחדש

משהו שלא עלה בדעתו של הבורא הלא מוגבל ששולט בכל?

הרי הדבר ברור שהבורא הוא אינסופי, כל יכול וללא כל מוגבלות.
הוא שקבע את המציאות, הוא שנתן לנו שכל וחכמה לחדש חידושים

ולהמציא המצאות שכאילו נדמה לנו שעשינו מעצמנו.

משתנה שלא  ומוחלטת,  נצחית  תורה  לנו  שנתן  שהוא  מובן  לכן 
לעולם. אין לו מוגבלות של זמן ולא מוגבלות של יכולת. הוא ידע כבר

מההתחלה מה עתיד להיות עד סוף כל הדורות. הוא שעשה את הכל.

כל מה וידע  ראה  בה,  ללכת  אותנו  וציווה  תורה  לנו  שנתן  הבורא 
דבר שלא חשב עליו ואין  שעתיד להתרחש. אי אפשר להפתיע אותו 
מראש. אין שום טעויות. זו הסיבה למעלה העצומה של התורה, כי זו

תורה אלוקית מעל הזמן והטבע, ולא סתם המצאות של בשר ודם.

אמנם נכון שישנם חידושים רבים, כיוון שהתורה נכתבה בלשון של
טכנולוגיות בה  להזכיר  שייך  היה  לא  לכן  אותה.  הדור שקיבל  אותו 
חדשות וכדומה. אבל יחד עם זאת, התורה גילתה לנו את סודות העולם,
את סתרי המציאות, את הבסיס שעליו מושתת הכל, ואם כן בוודאי שאלו

נשארים קבועים ואינם משתנים כלל.

אותה על  מתבססים  אלו  כל  אבל  שונים,  לחידושים  הגיעו  היום 
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חוקיות. חוקי הטבע והפיזיקה לא השתנו, רק שרמת הגילוי של הדברים
בצורה בו  ורק שאנחנו משתמשים  עולם  אותו  הוא  השתנתה. העולם 

שונה מבעבר. החוקיות והכללים נשארו כפי שהיו.

אדם חושב לעצמו שאולי הבורא חס ושלום התבלבל, טעה, לא צפה
את העתיד או לא חישב נכון. כאילו לא שיער לעצמו שבני האדם יפתחו
טכנולוגיה מתקדמת כל כך, ואילו היה יודע, אז היה משנה את דעתו

ונותן תורה אחרת.

בעניין מוחלט  הבנה  וחוסר  בורות, הגשמה  על  זה מראה  כל  אבל 
הבורא. אנו מדברים על הבורא האינסופי ולא על אדם מוגבל. הבורא

הוא מושלם ולא שייך שיהיו אצלו טעויות.

התפשטות השיבושים

אותם שיבושי קידמה ונוחות התפשטו עם הזמן בקרב הציבור כולו
והגיעו כמעט לכל מקום. שאפילו אלו שכן מאמינים, מכל מקום פעמים
רבות נכנסים לספקות עם עצמם וחושבים שאולי בפרט מסוים בתורה

אין ממש או שהרבנים סתם המציאו וכו’.

רוב הציבור מגדירים עצמם כמאמינים. הם מכבדים מנהגים שונים,
ברית מילה, בר מצווה, חתונה, אבלות, חגים וכו’. אבל יחד עם זאת,

אינם מקפידים במצוות. ולכאורה צריך להבין איך זה מסתדר ביחד?

בתורה כאילו מאמינים  להיות  לכך שאפשר  אלא שאנשים התרגלו 
ויחד עם זאת לזלזל בכל מה שכתוב בה. התרגלו לכך שאפשר לפרש את

התורה לפי מה שמתאים לחיים, בלי להתאמץ.

יש כאלו שקוראים לעצמם "שומרי מסורת", אבל את רוב המצוות הם
כלל לא מקיימים. אם יש להם דין, הם הולכים לבתי משפט על פי חוקי
דעת התורה. אם כל החברים עושים ובכלל לא מחשיבים את  הגויים 

עבירות, אז הם זורמים איתם.

ויש דברים שכבר נראים להם כהיתר גמור, וכמו קשר של גברים עם
נשים, זלזול בהלכות שבת וכדומה. שלמרות שאלו איסורי כרת חמורים,
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זה נראה לאנשים כמו חסידות וחומרה לקיצוניים בלבד.

חיים. אנשים הולכים כדרך  ונתפסים  לתרבות  כאילו  הדברים הפכו 
בחוקות הגויים, שומעים שירי עגבים, קוראים עיתונים, לא לומדים תורה

וכדומה. וכאילו הכל היתר גמור ואין בזה בעיה.

הם מנסים להיות פוסקים בעצמם. בלי לדעת גמרא, בלי להבין את
הכללים, בלי לרדת לטעם הדברים, שומעים איזו הלכה ומיד מתלוצצים

ומזלזלים בה. כאילו שוללים את זה בנקל.

הם יכולים לומר בביטחון מלא על עניין מסוים שהוא מותר או אסור.
ואם יאמרו להם שהפוסקים לא אומרים כך, הם יחשבו שהם חכמים יותר

מאותם פוסקים.

והם גם יכולים לתת לכאורה טעמים לדבריהם. הם רואים איזה פסוק
להיכן ומסיקים מסקנות  להם,  לפי מה שנראה  בתורה, מפרשים אותו 

שהם רוצים.

מהקשרם, דברים  מוציאים  ההלכה,  את  משנים  אנשים  אותם  וכך 
במסורת זלזול  תוך  מהפסוקים  שלהם  ההבנה השטחית  את  מעדיפים 

העתיקה, וכך משבשים את הכל כמו אותן כתות שהוזכרו.

ההבדל היחיד הוא שכאשר קבוצת אנשים עושה זאת בצורה מסודרת
נפרד דבר  שזה  מבינים  אז  משלה,  כת  או  חדשה  דת  מעין  ופותחת 
כיהודי פשוט, מסורתי עצמו  את  מחשיב  האדם  כאשר  אבל  וחיצוני. 
נגיעות, אז המקום לטעות ואז ממציא המצאות שכאלו מתוך  ומאמין 

וליפול בזה הרבה יותר גדול.

וכך ישנם המון אנשים שנרתעים מקראים, רפורמים או כתות שונות,
מרגישים חזקים באמונה, אבל יחד עם זאת משוכנעים שזה בסדר לנסוע

בשבת ולהסתובב נערים עם נערות. משדרגים את המסורת לפי הנוחות.

לכן עלינו לקבל את המסורת בצורה נקייה ואמתית. לברר לעומק את
ההלכה ולראות מה דעת רבותינו הקדומים שהיו בקיאים באותם נושאים.
לא לפסוק על דעת עצמנו ולעשות מה שנוח או מה שהתרגלנו, אלא

לנסות לברר ככל שאפשר מהי האמת.
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פריקת עול

בדורנו, ביותר  והעצמתית  הגדולה  תופעת שיבוש המסורת  וכנראה 
רבת ההיקף והממדים, הן מצד שכיחות התופעה והן מצד גודל השפעתה

והתוצאות ההרסניות שלה, היא תופעת ה"חילוניות".

שישנם אנשים רבים שמודעים ליהדותם מצד אחד, אבל חיים בעולם
מודרני, עם סביבה חיצונית שמשפיעה, מלאה בתאוות, מלאה בדעות
לשני משיכה  יש  ואז  מהגויים,  שהושאלו  בהרגלים  מלאה  קדומות, 

הצדדים האלו, ואותם אנשים תקועים באמצע.

מצד אחד, יודעים שיש בורא ויש תורה, אבל מצד שני החיים סוחפים
למקומות ההפוכים, ואז נוצרת מלחמה פנימית. וברור הדבר שאדם לא
יכול לחיות את החיים שלו כאשר הוא מלא במלחמות פנימיות בתוכו,

ולכן הוא מוכרח לתת לעצמו תשובות.

הוא יודע בתוך תוכו מהי האמת, אבל זה קשה מאוד להתכחש לכל
ולהתרחק מהסביבה המציאות שהוא חי בה, לנטוש את כל ההרגלים 

המוכרת, ולכן זה נראה בלתי אפשרי עבורו.

אבל מצד שני המצפון זועק, כי לפחות בתוך תוכו הוא מבין באופן
כלשהו שמה שהוא רואה ברחוב זו לא צורת החיים הנכונה.

וכך יוצא שהוא חי חיים רחוקים מתורה ומצוות כדי להתאים עצמו
לסביבה ולתת ליצרים ולתאוות בתוכו מקום ביטוי. אבל יחד עם זאת

המצפון מקשה עליו.

משל חדשה  תורה  להמציא  וכאילו  להתעלם  בוחר  אדם  אותו  לכן 
עצמו. התורה שלו אומרת שאמנם יש מצוות, אבל זה לא חובה לקיים
אותן. שזה לא נורא לעשות קצת עבירות מדי פעם. שהשם כבר יסלח לו.

שזה לא כל כך נורא שלא יקבל מקום טוב בגן עדן.

הוא חושב שאולי מספיק להיות אדם טוב בסך הכללי. שהמצוות זה
משהו ששייך לפעם. וכך הוא נותן לעצמו עוד ועוד תירוצים שכאילו

מתירים לו להישאר כפי שהוא ללא מאמץ להשתנות.
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ואז אותו אדם מגדיר את עצמו בתור "חילוני" וחושב שבכך הוא מתיר
לעצמו לעשות את כל העבירות שהוא חפץ בהן. שהוא יודע שהתורה
מצווה אותנו למשל לשמור שבת. אז הוא מצהיר לעצמו שהוא "חילוני",
וכך הוא חושב שקיבל היתר, שכאילו הוא משתייך לסוג אנשים כזה

שלא מוכרח לשמור שבת.

נתן את הוא עושה לעצמו שטיפת מוח, שכאילו הקדוש ברוך הוא 
התורה בתור המלצה. שמי שרוצה ישמור שבת ומי שלא רוצה לא מוכרח
לשמור. אולי מי שמגדיר עצמו כ"דתי" מוכרח לשמור שבת אבל מי

שבוחר באורח חיים של "חילוני" הוא כאילו פטור.

וכך הוא משתיק את המצפון שלו. שאיך יתכן שהוא לא מברך ברכת
המזון לאחר הסעודה? אלא שזה בסדר כי הוא "חילוני". איך יתכן שהוא

לא מניח תפילין? אלא שהוא לא "דתי".

אבל אם אדם יהיה אמתי עם עצמו, הוא יבין שאין דבר כזה "דתי" או
"חילוני". יש רק חילוק בין "גוי" ל"יהודי". בעוד שגוי מצווה רק על
שבע מצוות בני נוח ופטור מהשאר, היהודי חייב בכל המצוות כולן. וזה

בכלל לא משנה כיצד הוא מגדיר את עצמו.

גם היהודי הרחוק ביותר מתורה ומצוות חייב בכל המצוות כולן. גם
הוא חלק מעם ישראל וגם לו יש חלק בתורה, בין אם הוא מודע לכך או

לא.

הרגלים ומסורת משובשת

ואמנם כאשר האדם פורק עול, אז לפחות עוד המצפון מעיק עליו.
לפחות הוא חש רגשות אשמה בדרכו הקלוקלת החדשה. וכך בכל רגע

הוא יכול להתעשת, להתבונן מעט ולבחור לשוב לדרך הטובה.

אלא שכאשר האדם כבר הורגל לחיות כך, כאשר כל הסביבה חיה כך,
כאשר ההרגלים שקיבל מהוריו ומשפחתו הם כך, אז הדבר הופך להיות
הרבה יותר קשה. שאז אפילו המצפון שלו כמעט ולא מרגיש שיש בזה

משהו לא בסדר.
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ולצערנו ישנם יהודים רבים שחיים את חייהם בצורה רחוקה מאוד
מדרך התורה, כמעט ללא זכר ליהדותם. משפחות שלמות מגדלות את
שהם מבינים  לא  הם  ידיעה.  בחוסר  גדלים  ואלו  כזו,  בצורה  ילדיהן 

עושים משהו לא בסדר, כי כך התרגלו וההרגל הפך טבע.

אבל אם האדם יעצור להתבונן ולחשוב לעומק, אז בוודאי יוכל להבין
מהי האמת.

שאיך אפשר לחיות בסתירה כל כך גדולה? שאם לא מאמינים, אז
מדוע בכלל שומרים על עובדת היותנו יהודים? מדוע לעשות ברית מילה

או לשים מזוזה בפתח הבית?

מדוע אנשים הולכים לכותל ושמים פתק? מדוע קבעו את המנורה
אוכלים מצות מדוע  מצווה?  בבר  מיוחד  כך  כל  מה  בסמל המדינה? 
בפסח או מדליקים נרות בחנוכה? הרי אם אדם לא מאמין ביהדותו, אז

אין שום משמעות לכל הדברים האלו.

ומצד שני, אם זכינו והצלחנו להבין שאנו יהודים ויש לנו חלק בתורה
כך רחוקים כל  חיים  ולחיות  זה  כל  להזניח את  אז איך אפשר  ממש, 

שסותרים את כל יסודות האמונה?

שום שאין  יבין  הוא  הדברים,  על  היטב  לחשוב  יתחיל  כשאדם 
להיקרא שמתגאים  שאותם  יבין  הוא  ה"חילוניות".  לדרך  משמעות 
יהודים ויחד עם זאת מתביישים בדתם, סותרים את עצמם. אין דבר כזה

יהודי רק בלאום. כי עצם מהות היהדות היא הדת והמסורת.

המצאות דחוקות של חכמים?

ישנם כאלו שלא מזלזלים בעיקר המסורת, אבל יחד עם זאת קשה להם
לקבל את דרך הלימוד וההבנה של החכמים.

שלפעמים ישנם דברים דחוקים ותמוהים, פסקים חסרי היגיון שנוגדים
את השכל, לימוד מתוך דבר שהוצא מהקשרו, מצבים רחוקים וכמעט לא

מציאותיים, גזרות שוות ודקדוקים מתוך ייתורי מלים ואותיות וכו’.

וחכמים בשבת,  אסורות  מלאכות  אילו  פירשה  לא  התורה  ולמשל, 
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למדו אותן מתוך המלאכות שנעשו במשכן, כיוון שזה נכתב בסמיכות.

ואז האדם נשאר בתמיהות, שמדוע שיקבל כתורה מסיני את הסברות,
הלימוד והפלפול שעשו החכמים מדעתם?

והרי גם כיבוד אב ואם נכתב בסמוך לשמירת השבת בעשרת הדברות.
אז יעלה על דעתנו לומר שאותן מלאכות שעושים כדי לכבד את ההורים

הם אלו שנאסרו בשבת? וכי מה אכפת לנו שזה נכתב בסמיכות?

אלא שצריך להבין יסוד גדול בכל זה. שהחכמים לא המציאו דברים
מדעת עצמם, אלא רק הסמיכו את הדברים שהיו כבר ידועים על פי כללי

הלימוד שבהם התורה נדרשת. וגם זה חלק מהמסורת עצמה.

כבר במסורת  עברו  בשבת  האסורות  שהמלאכות  לכולם  מובן  הרי 
מההתחלה. בוודאי לא יתכן שבעבר שמרו שבת בצורה שונה עד שהגיע

איזה חכם ששינה את המסורת בעקבות פלפולים שעשה מעצמו.

וכי הוריו ורבותיו של אותו חכם שמרו שבת בצורה אחרת? וכי לא
לימדו אותו כשהיה קטן מה מותר ומה אסור לעשות בשבת?

אלא ברור ומובן שכבר בזמן משה רבינו עם נתינת התורה ידעו היטב
אילו מלאכות אסורות בשבת, וכך גם ידעו את כל הפרטים של כל שאר

מצוות התורה. ואת המסורת הזו העבירו מדור לדור.

כאשר באו החכמים, הם כבר קיבלו מהוריהם ורבותיהם במסורת את
פרטי המצוות, שהרי גדלו וחונכו בבית עם מנהגים יהודיים ובוודאי כבר

קיימו את פרטי המצוות מגיל קטן.

הם שמרו שבת מקטנות ומובן שכבר ידעו אילו מלאכות אסורות. הם
גם הניחו תפילין וקיימו את כל המצוות בפועל, ומובן שכבר ידעו את כל

הפרטים.

ואז בבוא העת, שהגיעו לאותן סוגיות בלימוד, אז דייקו בפרטים או
הלימוד כללי  פי  על  הכל  וכדומה.  בתורה  רמוז  זה  היכן  שחיפשו 

והדרשות מפסוקי התורה. אבל בוודאי שלא המציאו המצאות חדשות.

וכך בנוי רוב הלימוד בגמרא. שיש מחלוקת בין התנאים מהיכן ללמוד
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שיש או  זאת,  את  לומדים  צורה  ובאיזו  רמוז  זה  איפה  הדברים,  את 
מחלוקת בדקדוק פרטי הלכה שאולי נשכחו וכדומה. אבל את המסורת

עצמה עם כל המנהגים בוודאי שקיבלו כבר קודם לכן.

לכן אדם לא יכול לעשות גזרה שווה מדעתו, אלא צריך לקבל זאת
מרבותיו. לכן כשיש מחלוקת בין התנאים בעניין כלשהו, ואחד התנאים
מביא קבלה מרבותיו באותו נושא, אז כולם עוזבים את הטענות שלהם

ומתבטלים לאמת, כי אי אפשר להתווכח עם קבלה מהדורות הקודמים.

?איפה כתוב בתורה לחבוש כיפה או לברך

ואמנם למסורת ישנה עצמה אדירה בעניין מנהגים, הלכות ופירושים
שעברו מדור לדור. אבל ישנם דברים שהתחדשו לאחר מכן ואינם חלק

מאותה מסורת מקורית.

ולמשל התורה ציוותה עלינו לברך על המזון לאחר ששבענו, אבל אין
ציווי לברך לפני שאוכלים. וכן לעניין מוקצה בשבת, שהתורה לא דיברה
על כך כלל. וכן לעניין חבישת כיפה ולעוד עניינים רבים אחרים. שכל

אלו חידושים שהתורה לא דיברה עליהם ומנין הגיעו?

אלא שהמסורת מכילה כמה סוגי פרטים בענייני ההלכה, וצריך לדעת
פרטי את  לחלק  ואפשר  ביניהם.  ואת ההבדלים  השורשים שלהם  את 

ההלכה לשני סוגים עיקריים:

הסוג הראשון הוא שישנם דברים המפורשים בתורה, והמסורת מכילה
את פרטי הדברים עצמם. וכמו למשל שהתורה מצווה אותנו לקשור את
הדברים על היד או לא לאכול חיות טמאות וכו’, וכל מצווה כזו צריכה

ביאור גדול של פרטי הדינים.

הרי מהיכן נדע מה צריך לקשור על היד? איך נדע מהו אותו גמל
שדיברה עליו התורה שאסור באכילה? איך צריך לשחוט? מהי ציצית

ואיך עושים אותה? מהו דם טמא ומהו דם טהור?

למשהו התכוונה  ומובן שהתורה  במצוות,  פרטים  המון  כך  כל  יש 
מסוים, רק שהדברים סתומים עבורנו ולא מבוארים מספיק. לכן המסורת
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מבארת את כוונת התורה, כפי שקיבלנו איש מפי איש עד למשה רבינו.

אותה מסורת מתארת לנו את הדברים שהתורה עצמה דיברה עליהם.
העניין נכתב בתורה בקצרה והתורה שבעל פה שעברה במסורת מרחיבה

ומבארת את פרטי העניין.

הסוג השני הוא שישנם גזרות ותקנות של חז"ל. שחכמי הדור קבעו
תקנות שונות או גזרו גזרות שונות כשראו שיש צורך בכך לשם שמירה

על התורה ועל הצביון היהודי.

ויוצא שכל אלו לא היו עם קבלת התורה אלא התחדשו לאחר זמן מפי
גדולי הדור. ולכאורה נשאל מהיכן היה להם כוח לעשות זאת? ומדוע
שנשמע לדבריהם? מדוע שנהיה אנחנו מחויבים ומוכרחים ללכת בדרכם

על פי הציוויים השונים שהם החליטו עבורנו?

אלא שהתורה עצמה ציוותה אותנו על כך. התורה נתנה סמכות ברורה
לחכמי הדור לפסוק את הדינים וההלכות, וציוותה אותנו ללכת בדרכם

ולקיים את הציוויים השונים.

וכל זה מובא בתחילת פרשת שופטים. ששם מובא החיוב לעשות כפי
וגו’ לא תסור מן יורוך  גדולי הדור, "ושמרת לעשות ככל אשר  ציווי 

הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".

חנוכה", נר  להדליק  "שצוונו  אנו מברכים  הזו למשל  ועל המצווה 
"שצוונו לשמוע מגילה" או "שצוונו על נטילת ידיים". שלכאורה איך
וכי אנחנו ציוונו כאשר אין ציוויים כאלו בתורה?  יתכן לומר שהשם 

משקרים בברכה שאנו אומרים?

ואותם חכמים ציוו אלא שהוא ציווה אותנו לעשות כדברי חכמים, 
יוצא שהוא ציווה אותנו ואז ממילא  לקיים את המצוות האלו,  אותנו 
אותן את  מקיימים  הסיבה שאנו  כיוון שכל  מצוות,  אותן  את  לעשות 

מצוות היא מכוח הציווי של השם שנקשיב לדברי חכמים.

ואמנם צריך לעשות הפרדה גמורה בין הדברים. ללמוד מה אומרת
מה לדעת  והתקנות שתיקנו חכמים.  הגדרים, ההרחקות  ומהן  התורה 

ציוותה אותנו התורה ומהן דברי חז"ל כדי שנדע לחלק ביניהם.
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שאף שזו חובה גמורה, שעלינו לקיים הן את דברי התורה והן את
דברי חכמים, מכל מקום המסורת צריכה לעבור בצורה נקייה וללא שום
שיבוש, ולכן אסור להוסיף על דברי התורה מדעתנו כאילו שזה חלק

מהתורה עצמה, אלא שצריך להגדיר שזו תקנה חדשה וכדומה.

ובאמת תמיד הקפידו לחלק ולפרש את הדברים, כדי שהכול יעבור
בצורה טובה ומדויקת. תקנה או גזרה, דאורייתא או דרבנן, עיקר הדין או
חסידות, סברה או קבלה, הלכה למשה מסיני וכו’. ורק צריך ללמוד כדי

לדעת את הדברים בצורה מסודרת.

עדכוני הלכה

עליהם דנו  לא  ולכן  היו  לא  בעולם מצבים שפעם  נוצרו  הזמן  עם 
בהלכה. שהתורה לא דיברה על כל מיני מצבים שקיימים היום, וגדולי

הדור היו צריכים לדון בעניינים הללו ולחשוב מה דעת התורה בנושא.

וכמו למשל שפעם כלי הרכב היו חמורים וגמלים, ולא היה דבר כזה
ולומר ליצנות  להתחכם בדרך  אנשים שמנסים  יש  ולכן  שנקרא מנוע. 

שמותר לנסוע בשבת, שהרי לא כתוב בתורה שזה אסור.

אבל ברור הדבר שהתורה נתנה את הקווים הכלליים והיא לא באה
לפרט כל מקרה בפני עצמו. ולמשל בעניין נסיעה ברכב בשבת עוברים

על כמה וכמה איסורים חמורים, וכמו הבערה וכיבוי וכדומה.

ועוד המון במיקרוגל  חימום  לגבי חשמל, טלפון,  לדון  וכך אפשר 
פרטים חדשים שלא הכירו בעבר. החכמים והפוסקים מתבססים על דעת
התורה שרכשו ומנסים לחדור לעומק ההלכה ולראות כיצד התורה עצמה

הייתה מתייחסת לאותו עניין.

לא כל אדם יכול לעשות לימוד שכזה. זה לא סתם שכל והיגיון. יש
כללים. דרושים המון ידע, חכמה, הקדמות, לימוד ובקיאות בהלכה, עד
לנסות אפשר  אז  ורק  הגמרא,  של  השכל  כמו  לחשוב  מתרגל  שאדם 

לדמות דבר לדבר עד שמגיעים להלכה. ואת זה עושים גדולי הדור.

ואותן הלכות מחייבות אותנו כשם שכל שאר ההלכות מחייבות אותנו.
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כי זה הכוח שהתורה נתנה לגדולי הדור, שאמרה לנו לא לסור מדבריהם
ימין ושמאל. שאפילו אם הדבר נראה רחוק, חסר טעם, חסר חשיבות

ומוטעה מיסודו, מכל מקום אנו מחויבים בו.

להקשיב מוכרח  שחייל  וכמו  בפשטות,  הדבר  את  להבין  ואפשר 
להוראות המפקד שלו. שברור הדבר שהמפקד מקבל הוראות מדרגים
גבוהים יותר, ואלו יודעים את מצב הכוחות הפזורים בשטח ועוד המון

מידע מסביב, ועל פי זה נותנים את ההוראות.

אבל אם החייל הפשוט יחליט שנראה לו נוח יותר לתקוף את האויב
או לבצע,  לו  אישרו  שלא  מסוימת  פעולה  לבצע  או  אחר,  ממקום 

להתעלם מהפקודה שקיבל, אז הדבר עלול לגרום לנזקים איומים.

אמנם גם החייל הפשוט מוכרח להפעיל שיקול דעת. עליו לפקוח עין
שהמפקד שלו ראוי, שההוראה שקיבל היא חוקית, שלא נוגדת את חוקי

התורה וכו’. אבל מעבר לזה עליו לבצע את ההוראות בדקדוק.

באופן דומה כל יהודי הוא כמו חייל בצבא השם. ומתוקף תפקידו הוא
מוכרח להישמע להוראות המפקדים הגדולים ממנו. וגם הם מוכרחים
וכך עד לגדולי הדור, שהם עצמם מקבלים את לשמוע לגדולים מהם 

ההוראות מגדולי הדורות הקודמים עד למשה רבינו.

ואם בכל זאת הפוסקים טעו?

ואמנם אפשר היה לחשוב שהסיבה שהתורה ציוותה אותנו לשמוע
לציוויים של גדולי הדור זה משום שהם חכמים יותר וכך הם כנראה יזכו

לכוון יותר לעומק ההלכה ולכוונה האמתית של התורה.

אלא שאי אפשר שלא לתמוה, שאולי בכל זאת הם טועים? הרי בסופו
של דבר הם בני אדם ואף אחד לא מושלם. אז מדוע שנקשיב להם כאשר

ישנו פסק שנוגד את השכל וההיגיון ונראה מוטעה?

ואפשר לראות בצורה ברורה שישנם למשל חילוקים בין גדולי דור
כאלו ואחרים. אחד פוסק כך והשני פוסק אחרת. ולפעמים יש קהילות
שלמות שחולקות בזה, וכמו חילוקים בין עדות המזרח לאשכנז וכדומה.
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ויוצא שבוודאי לכאורה אחד מהם טועה?

אלא שצריך להבין שכאשר התורה נתנה סמכות לגדולי הדור לפסוק
את ההלכה, ממילא התורה חייבה אותנו, אז גם לו היה צד לומר שטעו,

מכל מקום אנחנו קיימנו את המצווה המוטלת עלינו.

אבל באמת גדולי הדור האמתיים לא טועים בהלכה. כי גם אם הם
קליעה עניין של  לא סתם  זה  כי  מנוגדים, הכל אמת.  דברים  אומרים 

להלכה האמתית, אלא שהתורה נתנה להם כוח ממש מעל הטבע.

ולמשל התורה נתנה סמכות לכהן לראות נגע צרעת ולפסוק אם הוא
נאמר זה מה שקובע. שגם אם  טמא או טהור. מה שאותו כהן פוסק 
שטעה, שאמר על טמא שהוא טהור או על טהור שהוא טמא, מכל מקום

כיוון שכך הוציא מפיו, אז כך היא המציאות ממש.

וכן מובא לעניין קידוש החודש, שניתנה סמכות לבית דין לקבוע אם
לקדש את החודש, וזה מה שקובע מתי יתקיימו כל המועדים. גם אם
מצד האמת לא היה צריך לקדש את החודש, מכל מקום כיוון שכך פסקו

גדולי הדור, זוהי המציאות ממש.

וכן לכל פסק הלכה, שכיוון שכך קבעו גדולי הדור, המציאות והטבע
משתנים על פיו.

כפי יכולים להמציא הלכות  לא  בוודאי שגדולי הדור עצמם  אמנם 
ולכוון להם, אלא שהם מחויבים לעשות השתדלות מרבית  שמתחשק 

ככל שאפשר להלכה על פי דעת תורה.

אבל כאשר עשו את כל מה שביכולתם כדי לפסוק כראוי, משמיים
כל לכוון,  יצליחו  לא  אם  גם  מקום  ומכל  לאמת.  לכוון  להם  עוזרים 

המציאות והטבע ישתנו ויתאימו לפסיקתם כך שתהיה אמת.

ויוצא שכאשר אנו הולכים על פי דברי החכמים, אז גם אם יתברר
לאחר מכן שאולי טעו בפסיקה, מכל מקום זה לא גורע מאיתנו דבר,

שאנו מצדנו קיימנו את מצוות התורה להקשיב לדבריהם.

מכאן נלמד שיש מקום לכל הזרמים ביהדות, כל עוד הם אכן הולכים
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בדרך התורה. שהרי יתכנו פירושים שונים וכמו שיש מחלוקות שונות
ומכל מקום אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

למה יש הבדל בין העדות? למה אין תורה אחת לכולם?

כעת נוכל להבין את חילוקי העדות התמוהים בין אשכנזים לספרדים
יש תורה וכי  לכולם?  כללי תורה אחידים  לא קובעים  וכדומה. מדוע 

מיוחדת לכל עדה? וכי ספרדי הוא פחות יהודי מאשכנזי?

ובאמת המצב הזה אינו הרצוי, אלא שנכון לעכשיו הוא הכרחי מתוך
אילוצי המציאות.

מיוחדת משלה, עשירה עם מסורת  קהילה באה מהגלות  כל  שהרי 
הדור ומגדולי  אבותיהם  מאבות  קיבלו  אותה  והלכות,  במנהגים 
בקהילתם. כעת אם יאמרו להם לשנות את כל המנהגים כדי להתאים
למנהגים מאוחדים לכולם, אז אף אחד לא יסכים. ובצדק. שהרי לכל

קהילה שכזו מסורת מקורית וחשובה שאסור לעזוב.

של למנהגים  להתאים  כדי  ביתו  מנהגי  על  לוותר  יסכים  אדם  וכי 
דעות של להיות אחיד עם  כדי  דעותיו  לוותר על  יסכים  וכי  אחרים? 

אחרים? הרי לכל אחד מקום ביטוי מיוחד משלו.

לצפות אפשר  והיה  מציאות,  לפסוק  כוח  יש  הדור  לגדולי  ואמנם 
שהוסבר, כפי  אבל  לכולם.  ואחידים  משותפים  כללים  יחד  שיקבעו 
לאחר וכדומה,  ברורה  לא  שההלכה  במקום  רק  היא  לפסוק  הסמכות 
שעשו כל שאפשר כדי לכוון לאמת. אבל אי אפשר לחלוק על מסורת,

ללכת נגד מה שקיבלנו ולהמציא מסורת חדשה. זה שיבוש ושקר גמור.

וכמו שרצו לעשות נוסח תפילה אחיד, אבל אז שינו דברים מהותיים
בסדר התפילה. לכל מילה יש משמעות וסודות עתיקים על פי קבלה. וכך
אפשר אי  חדשה.  להמצאה  שונתה  המקורית  והמסורת  הכל השתבש 

למחוק מסורת עתיקה ומדויקת ולהחליף אותה בהמצאה לא מבוססת.

ואמנם אם היה נביא שיעשה סדר ויחזיר הלכות שנשכחו מתוך ראיות
אין ודאי שהיה עדיף. אבל כבר  לנהוג, אז  כיצד באמת צריך  ברורות 
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נבואה וישנה ירידת הדורות. לכן אי אפשר לבטל את דברי הראשונים
שהיו קודש קדשים וידעו דברים עצומים שאנו כלל לא מבינים.

ובאמת לעתיד לבוא כשיבוא המשיח הוא יעשה סדר. כי הוא יהיה
בדרגות נבואה וחכמה עצומות ויעמיק לשורשים ולסודות של כל פרט.
אך בינתיים אנו מוכרחים לשמור על המסורת שקיבלנו מדורות קודמים.

להיזהר מרבני שקר

ואמנם גדולי התורה יכולים לפסוק מציאות, אבל צריך לתת סייג גדול
לזה, שמדובר רק על פוסקים אמתיים, גדולי דור, שהוכיחו את עצמם
והוחזקו כחכמים, גדולים בתורה ויראי שמיים שבאמת ראויים לתפקידם.

אבל בימינו לצערנו ישנם רבים כאלו שמנסים להחזיק מעצמם גדולי
דור, למרות שאינם ראויים להגדרה הזו כלל. ישנם רבים שרודפים כבוד,
להיראות מנסים  הם  וכך  העולם,  תאוות  ושאר  נשים  הצלחה,  ממון, 

גדולים למרות שהם לא.

וזרמים שמעוותים את כל יסודות בימינו יש המון המצאות כוזבות 
התורה, ומהם צריך להתרחק ולהישמר. יש לסמוך רק על חכמים אמתיים

שמביאים ראיות וסימוכים לדבריהם מתוך דברי התלמוד והפוסקים.

צריך לבדוק היטב את הרבנים שלנו, לברר שבאמת מעשיהם לשם
ולילות כדי שמיים, שהם אכן תלמידי חכמים, שעוסקים בתורה ימים 

לברר את ההלכה, בעלי מידות טובות, בעלי יראת שמיים וכו’.

לא כל מי שקורא לעצמו רב הוא באמת כזה. לא כל מי שיש לו זקן
וכובע הוא ירא  שמיים. לא כל מי שיש לו קהילה או מוסדות הוא אדם
קדוש. לא קובעים רב על פי נסים ומופתים. מוכרחים לעשות בירורים

גדולים לפני שאפשר לסמוך על רב שנלך בדרכו בעיניים עצומות.

אבל יחד עם זאת ישנם כאלו שבאמת גדולים, ובמיוחד גדולי הדור
וביראת כל בחסידותם  בפי  הידועים מהדורות הקודמים, שמפורסמים 
השמיים שלהם ללא כל עוררין. ולכן ברור הדבר שעלינו ללכת בדרכם

ובמסורת שהנחילו לנו, ודבריהם מחייבים אותנו ממש.
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שאלות באמונה

לאחר החקירות שעשינו עד כה, בוודאי נותרו עוד סימני שאלה רבים
וצימאון טבעי לחקירות נוספות וידע.

לכל אחד מתוך המקום האישי שלו יש שאלות שונות בקשר לחיים,
לקיום, לבורא, לבריאה, לתורה, לתכלית, לנשמה, לעולם הבא ולהמון

נושאים נוספים שורשיים ומהותיים בחיי האדם.

היטב ללמוד  לשבת,  צריך  כראוי,  הדברים  את  ליישב  כדי  ובאמת 
ולהתייגע בתורה, להעמיק בה עוד ועוד, ולכל שאלה יש תשובה.

אלא שכדי לנסות להשלים את חלק החקירות, ננסה להתייחס בקצרה
לשאלות מצויות ובוערות, שלפעמים מעכבות את האדם ומונעות ממנו

אמונה חזקה ושלמה.

בכולן. אלא לגעת  אי אפשר  ובוודאי  אינספור שאלות  ישנן  ואמנם 
ושגורות לרבים  שנוגעות  מהותיות  שאלות  לכאן  להעלות  שנשתדל 

בפיהם של הרבים, ולא תמיד זוכות לתשובות הולמות.

שאלות לא פתורות

זה וקושיות,  שאלות  עם  נשאר  אדם  אם  שגם  לדעת,  צריך  ואמנם 
בוודאי לא גורע כלל. וזה בטח לא מתיר לו לזנוח את כל התורה.

שיש כאלו שחושבים שאם לא הכל מובן, אז כאילו שזה מתיר לעזוב
את כל האמונה. שאם לא מבינים למשל מדוע יש רע או איפה אלוקים

היה בשואה, אז כאילו כבר אין חיוב לקיים את התורה.

אבל אין שום קשר בין הדברים. מי בכלל אמר שחייבים להבין הכל?
וכי בכל שאר העניינים אין לאדם שום שאלות?
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וכי אדם מבין כיצד עובדים החומרים שבתרופה? וכי הוא מבין את כל
ההמצאות הטכנולוגיות? וכי הוא יודע כיצד פועלות כל תופעות הטבע?

וכי הוא יודע איך הוא עצמו פועל?

לאדם יש אינספור שאלות בכל תחום. אבל הוא לא מפסיק לתפקד
בצורה לחיות  ומשתדל  המציאות  עם  משלים  פשוט  הוא  זה.  משום 

הטובה ביותר האפשרית מתוך המצב הקיים.

להתרפא אי אפשר  ולמה  לכאוב  צריך  הניתוח  למה  מבין  לא  הוא 
בצורה קלה ונוחה יותר, אבל הוא בכל זאת יעבור אותו. יש לו שאלות
על מנהל העבודה שלו, אבל הוא יצליח לישון טוב בלילה וזה לא יעכב

אותו מלהגיע לעבודה גם מחר.

אותו מלחיות את עוצר  לא  וזה  ידיעה  חוסר  עם  לחיות  מוכן  הוא 
החיים. זה לא מזעזע אותו עד לבגידה בכל הערכים שהוא מכיר.

אבל בענייני התורה זה לא כך. אדם מוצא נחמה בשאלות שעולות לו.
אם יש לו שאלה לא פתורה אז הוא יכול לזרוק את כל הערכים לפח
ולבחור בהפקרות. כי אותן שאלות הן תירוץ. שאם משהו לא ברור, אז

כאילו זה מתיר לזרוק את הכל ולהיות חופשי מתורה ומצוות.

ללמוד אומר שעליו  רק  זה  כלשהי,  לאדם שאלה  יש  אם  ולכאורה 
לעומק עד שימצא את התשובה. וכי זה אומר שהכול שקר וכזב?

לו את יפתור  זה  וכי  תאוות,  וירדוף אחרי  הכל  את  יזרוק  אם  וגם 
השאלות? וכי כעת יצליח להבין כיצד נברא העולם או מה תפקידו? אם
יכריז על עצמו כאתאיסט זה ייתן לו תשובות על קיומו? הרי אדרבה,

ללא תורה השאלות רק מתרבות פי כמה וכמה.

אלא שהאדם מוכן לחיות בשלום עם שאלות לא פטורות ללא קושי.
אבל כאן יש לו עניין מיוחד לחפש אותן ולהיתלות בהן. כי זה ההיתר

שלו לפרוק עול ולהתרחק מהאמת בלי נקיפות מצפון.

הרי כל בר דעת מבין שצריך להתנהג בצורה מוסרית. ברור לכולם
רוח, גס  שטחי,  רדוד,  חומרי,  בצע,  תאוות  בעל  זימה,  שטוף  שאדם 

שחצן, רודף כבוד, נוכל ובעל מידות גרועות, הוא אדם נורא ואיום.
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אבל מצד שני, לכל אדם יש יצרים אפלים ותאוות לכל זה. אמנם הוא
לא יודה בזה, אבל בתוכו הוא עצמו רודף תאוות, נשים, כבוד, חומריות,

ממון, הוללות, יופי וחיצוניות. ולכן יש לו אינטרס להתיר את כל זה.

לכן הוא מנסה לשכנע את עצמו. הוא טוען שכל האמת היא שקר, ואז
פונה לכל אותם יצרים ירודים ושפלים, וקורא להם "תרבות".

גרועים, הם  כמה  מבין  דעת  בר  כל הדברים שכל  פלא,  בדרך  ואז 
המוני אנשים למצוא  ללא בושה. אפשר  העולם  מנהג  להיות  הופכים 

ירודים כאלו בעיתוני ה"תרבות", שכולם מעריצים אותם ממש.

ונתלים פרצות  מחפשים  הקדושה,  התורה  פי  על  להתיישר  במקום 
בשאלות לא פתורות, כאילו לקבל היתר להתנהג כמו בהמות.

פחד מהאמת

לכן נוח לאנשים להיות במצב של חוסר ידיעה. הם פוחדים לדעת. הם
מתחמקים מרבנים ושיעורי תורה. כי זה נראה להם ממש מפחיד. שיעשו

להם שטיפת מוח, הטפה דתית וכו’.

ובאמת הסיבה לפחד הזה פשוטה מאוד. שפוחדים לקבל תשובות. כי
אם יסבירו להם ויעמידו אותם על האמת, אז ייפתרו השאלות וכבר לא
ניתן יהיה  יהיו להם תירוצים לשכנע את עצמם שהם בסדר. כבר לא 

להתכחש לאמת. לכן מעדיפים להישאר בשקר הנחמד והנוח.

לכן הרבה אנשים לא אוהבים לדבר על המהות. אם מישהו יזכיר איזו
מילה על העולם הבא, מיד יברחו ויתעקשו לשנות נושא. כי הם רוצים

לחיות בשקר שכאילו יחיו לנצח. להתעלם ולא להתמודד עם האמת.

שלהם לריחוק  תירוץ  בתור  לאוויר  מהות  של  שאלה  זורקים  הם 
מהתורה, ואז מיד ממהרים ללכת שאף אחד לא יענה להם. ואם מישהו

ינסה לענות להם, הם יקטעו אותו או יתקפו בעוד שאלות.

הם לא רוצים לדעת. אדרבה, הם רוצים לחמוק מהאמת וכאילו לומר
לעצמם שהם בסדר, שהם הצודקים או לפחות שניסו ועשו השתדלות

ולא קיבלו תשובות.
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הם תופסים עובר אורח מזדמן עם כיפה לראשו ומקציבים לו דקה
וחצי להוכיח שהתורה היא אמת. וגם אז לא באמת מנסים להקשיב לו.

הדבר דומה לאדם חסר השכלה שייכנס למפעל לייצור נשק גרעיני
ויבקש מהעובד הראשון שייתקל בו להסביר לו בדקה וחצי את כל תורת
הפיזיקה הגרעינית, ולאחר שלא יצליח להבין, יכריז שכל הפיזיקה היא

קשקוש והמצאה.

אנשים חושבים שאפשר לתרץ בכמה דקות את השאלות העמוקות של
החיים, ושכל אדם שחובש כיפה יכול לעשות זאת. ועוד מאיימים שאם

לא יקבלו תשובות מיידיות, אז כאילו הכל הבל.

אלא שמובן הדבר שכדי להבין את עומק הדברים, דרוש זמן רב של
לימוד והרבה הקדמות. צריך לחפש היכן נמצאות התשובות וצריך לקחת
זמן כדי להבין אותן. בוודאי שזה אפשרי להבין, אבל דרושים לשם כך

לימוד והשקעה מרובים.

מפתח לקבלת תשובות

לכל שאלה יש תשובה. אלא שכדי לקבל אותה דרוש מאמץ. ככל
שאדם לומד, משקיע ובאמת רוצה ומנסה למצוא תשובה, הוא מבין את

עומק העניין וזוכה לראות את האמת בצורה טובה ורחבה יותר.

על כל אדם לבחון עצמו אם הוא באמת מחפש תשובות בצורה נקיה,
או שמא הוא מחפש לשמוע מה שנוח. שמא הוא מחפש קושיות או

טעויות, או להוכיח שהוא הצודק בכל מחיר.

אם בזה מדובר, אז כל התובנות שבעולם לא יצליחו להיכנס אליו. כי
הוא שומע מה שהוא רוצה לשמוע ומבין מה שהוא רוצה להבין.

לבחון הדברים,  לבדוק את  לדעת,  רצון  לאדם  יש  באמת  אבל אם 
ננסה לרכז שאלות היטב, להתבונן, אז נשתדל בלי נדר לנסות לעזור. 
מהותיות ועמוקות מצד אחד, אך גם נדושות, שחוזרות ונשאלות, ולא

תמיד זוכות לתשובות. ונעשה מאמץ לנסות לבאר את הדברים.

אלו שאלות מצויות שאנשים רבים שואלים. חלקם מוציאים את זה
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לחוץ, חלקם נשארים בלבטים פנימיים, חלקם מנסים להתעלם ולדחוק
לצד, אבל השאלות מצויות ודורשות תשובות.

יש לציין שעיקר העבודה היא באדם עצמו. מעבר לתשובה הכתובה,
עליו לעשות חשבון נפש אמתי, להתבונן בצורה עמוקה ולנסות להבין

את עומק הדברים. מתוך מחשבה, התשובות מגיעות.

לכל שאלה יש הרבה יותר מתשובה אחת. יש בחינות רבות והכל תלוי
כמה עמוק האדם רוצה להיכנס. השתדלנו לרכז תשובות עמוקות מצד
אחד, אך יחד עם זאת מובנות ונתפסות יחסית. אלא שצריך לזכור שזו לא

הדרך היחידה. שאפשר למצוא עוד המון חומר נוסף בכל נושא.

הכל נכתב בקיצור מרובה, וכמו עזרה ראשונה שנועדה רק להחזיק את
מכן לאחר  שיעשה  והחקירות  יותר  העמוקים  לטיפולים  עד  השואל 

כשיעמיק בתורה.

יהי רצון שהדברים יובנו ויתיישבו לכל מי שבאמת צמא לידע ומחפש
להתקרב להשם יתברך.

בשביל מה נברא העולם?

נברא כדי להוריד כביכול את ההנהגה האינסופית של השם העולם 
יתברך גם לתוך עולם גשמי ובעל גבול. למלוך גם על נבראים חומריים

ושפלים ביותר, שגם הם יוכלו לקבל ממנו שפע רב.

על ידי כך ניתן כביכול ביטוי בפועל, בצורה מעשית וחומרית, לרצון
שלו להטיב, למלכותו השלמה, לכוחו ומידותיו הבלתי נתפסים ולרחמיו
יתברך מולך הירוד, השם  וחסדיו המרובים. שגם בתוך עולם החומר 

ושולט. גם ליצורים המגושמים והשפלים ביותר, הוא משפיע שפע.

וכי השם צריך אותנו?

השם יתברך הוא מושלם ללא חיסרון כלל. וממילא מובן שאינו צריך
נעשה זה  גם בלעדינו. אלא שכל  והוא מושלם בכל אופן  כלל  אותנו 

כלפינו ועבורנו, כדי להטיב איתנו.

הוא ברא את העולם בשבילנו, כדי שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו קיום
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ונוכל ליהנות מזיו שכינתו בשמחה גדולה.

אז איפה כל הטוב המובטח? היכן הנאה מזיו שכינתו?

בזמן שאנו מוגבלים בתוך גוף גשמי, אין לנו אפשרות ליהנות משפע
אינסופי שכזה, כיוון שהגוף יכול לקבל וליהנות רק מדברים שהוא מבין

ותופס, בעלי גבול. אבל השפע האינסופי הוא עצום ואינו מוגבל.

לכן כל הטוב שמור לנו לעולם שאינו מוגבל, ששם נרגיש הרבה יותר
טוב את כל אותו שפע וטוב ונוכל באמת ליהנות ממנו בצורה היעילה

והטובה ביותר. וזה מה שקרוי "העולם הבא".

למה צריך לחכות לעולם הבא ולא לקבל כאן?

השם יתברך נותן לנו שפע וטוב עצומים גם כאן. רק שהבעיה היא
אצלנו, שאין לנו כלים מתאימים לקבל ולתפוס את השפע. האדם לא

מבין את השפע שהוא מקבל וממילא לא מעריך ולא נהנה ממנו.

יודע לקרוא. כמו לתת נפלא ומהנה לאדם שאינו  וכמו שיתנו ספר 
סביבה לתת  או  מהם.  ליהנות  פה  לו  שאין  לאדם  טעימים  מאכלים 
יפהפייה לאדם עיוור שלא יכול לראות אותה. או לתת כמות מידע עצומה

בתדרים באוויר שאין לו כלים לקלוט.

לעבור ולכן עלינו  כלים מתאימים,  ללא  ליהנות מהשפע  אי אפשר 
תהליך של בניית כלים בעולם הזה, כדי לקבל את השפע בעולם הבא.

למה אי אפשר ליהנות משפע אינסופי בעולם הזה?

גבול, קווים, צבעים, ידי  זה רק על  ותופסים  כל מה שאנו מכירים 
צורות, ניגודיות, יחסיות וכו’. זו התפיסה שלנו ומשם ההנאה שלנו. אין

לנו שום תפיסה בדבר חסר צורה וגבול.

התפיסה מוגבלת על ידי החושים, השכל והרגש המוגבלים, כך שיש
גבול להנאה האפשרית ובטח שאין אפשרות להכיל הנאה אינסופית.

האדם נהנה מריגושים ושינויים, אבל הוא לא יכול ליהנות מדבר קבוע
שאינו משתנה. וכמו שאדם לא שמח בכך שהוא נושם, שיש לו אוכל,
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שיש לו ידיים ורגליים, שהוא יכול לדבר, שיש לו כישרונות וכו’.

הוא רגיל בכל זה וזה לא מרגש אותו כלל. רק אם היה לו חוסר כלשהו
ואז המצב השתנה לטובה, אז הוא נהנה מהשינוי, וגם אז ההנאה היא

מוגבלת מאוד, בעצמה נמוכה ולזמן קצר.

אנו מבינים ותופסים רק שינויים יחסיים ובהתאם לזה אנו מצליחים
ליהנות. אבל אין לנו אפשרות לקבל שכר נצחי, אינסופי ולא מוגבל, הן
בכמות והן באיכות, פה בעולם הזה. כי אין לנו שום השגה ותפיסה בזה.

לו דבר ייתנו  ויכול להכיל. אם  נהנה רק מדברים שהוא מבין  אדם 
שהוא לא מודע אליו כשכר, לא יצליח ליהנות ממנו. ההנאה היא מחיבור

לשפע. מתוך הבנה, הערכה ורצון. לכן דרושים כלים לקבלת השפע.

וכך לעניין השכר הרוחני, שאין לנו השגה בו ואין לנו חושים מספיק
מפותחים כדי לקלוט אותו וליהנות ממנו. עלינו ללמוד לרצות אותו. לכן
עלינו לעבור מסלול חיים, בו נקבל תפיסה מתאימה, וכך יהיו לנו כלים

להכיל את אותו שפע עצום שמיועד לנו ולהצליח ליהנות ממנו.

וכי אדם לא יודע מהו אושר וטוב? מה צריך כלים לזה?

לצורך משל, אפשר לתאר לעצמנו שאדם עשיר ייתן במתנה סכום כסף
עצום לתינוק קטן. אותו תינוק קיבל שפע רב ביותר, אבל הוא לא יכול

להכיל את זה. אין לו חיבור לזה והוא בכלל לא מבין מה זה כסף.

קרוב לוודאי שהוא יאבד את זה, יקרע את זה, יכניס לפיו וכדומה. וגם
אם יגדל מעט וילמדו אותו את טיב הכסף, אז בוודאי יבזבז את הכל על

דברי שטות של ילדים.

לכן הוריו שאוהבים אותו, בוודאי ישמרו לו את הכסף לזמן טוב יותר,
לאחר שיגדל, שיוכל להבין את ערכו ויצליח ליהנות ממנו באמת ולנצל

אותו למטרות טובות.

כך באופן דומה, לאדם יש רצונות שמורכבים מתאוות ויצרים והוא
מוצץ שמעדיף  לתינוק  בדומה  האמתי.  הטוב  פני  על  אותם  מעדיף 

וקשקשנים על סכום גדול של כסף.

 218 



שאלות באמונה  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

לכן כאשר מביאים לו את הטוב האמתי, הוא לא מבין, לא מעריך ואין
לו כלים לקבל אותו. הוא מקבל שפע עצום, אבל לא מצליח להבין אותו

ולכן לא נהנה ממנו.

השם יתברך נותן לכולם שפע של תורה ורוחניות, אבל מרוב שאדם
עסוק בגשמיות, לפעמים זה נראה לו כמו עונש. במקום להעריך, להוקיר
וליהנות משפע רוחני עצום, הוא מבזה את זה וזה נראה לו משעמם. כמו

אותו תינוק שחושב שכסף ועניינים של מבוגרים זה משעמם.

פי על  החיים  תפיסת  את  וישנה  ילמד  יגדל,  שהאדם  צריך  לכן 
האלוקות, עד שיצליח להבין את ערך השפע שהוא מקבל. ואז יצליח

ליהנות הנאה אמתית, שכל השפע בעולם הזה לא מתקרב אליה.

אז שהשם ייתן לנו שפע גשמי שנוכל להכיל בעולם הזה?

אמנם זה בוודאי אפשרי לתת שפע עצום ומוגבל כאן ועכשיו שהאדם
כבוד, לאדם עשירות, הצלחה,  לתת  וכמו  וליהנות ממנו.  להכיל  יכול 

שמחה וכל הדברים שאדם חולם עליהם, שאותם הוא כן תופס.

אלא שכל זה מוגבל מאוד ואינו הטוב האמתי. שמתוך נקודת המבט
של האדם כעת זה נראה שזה מה שהוא רוצה, אבל מתוך נקודת האמת,

כל החלומות של האדם הם אפסיים לעומת הטוב האמתי שמיועד לו.

וכמשל התינוק שהוריו ישתמשו בסכום כסף עצום שמיועד לו כדי
לקנות לו עיר שלמה של צעצועים וממתקים. אמנם עבור אותו ילד קטן
זה חלום שמתגשם, אבל מצד האמת אין בזה טעם. זה שקר שנובע מתוך

בורות וחוסר דעת.

כשאותו תינוק יגדל, הוא יצטער על כך ויתחרט שלא שמרו לו את
הכסף לזמן הבגרו, ששם היה יכול להשתמש בו הרבה יותר ביעילות.

עדיף יותר ללמד את התינוק ערכים אמתיים, ואז כשיגדל יהיה אפשר
לתת לו את סכום הכסף עבור ערכים חשובים יותר.

וכך לגבינו, עדיף שנלמד את ערך הדברים האמתי, ואז נקבל שפע
אמתי וטוב יותר, שאז נוכל להיות באמת מאושרים בצורה שלמה.
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ואם אדם בכל זאת מעדיף לקבל פה את השכר?

הבא, העולם  על  לוותר  מוכנים  שהם  בקלות  לומר  יכולים  אנשים 
עשירים, מאושרים,  להיות  רוצים  הם  טוב.  להם  יהיה  שכאן  ובלבד 
מצליחים וכדומה, ללא שום ייסורים כלל. זה מספיק להם והם מוכנים

לוותר על כל תענוגי העולם הבא בעבור זה.

אלא שכל זה מתוך חוסר ידע. אנשים רואים את העולם הבא כרחוק
ולא מוחשי, ואז ממילא מוכנים לוותר עליו. הם רוצים תאוות והנאות

כאן ועכשיו. אבל אילו היו מבינים על מה מדובר, לא היו מוכנים לזה.

וכמו ילד שיוותר על חיים נפלאים, הצלחה, דירת יוקרה, חיי נישואין
כי זה מה שהוא וכדומה, עבור חדר מלא צעצועים וממתקים.  טובים 

מכיר ואוהב כעת מתוך המקום המצומצם שלו. זה מה שמוחשי עבורו.

אדם תופס את העולם מתוך המקום בו הוא אוחז ולא מכיר דברים
גבוהים וחשובים יותר, אז מזלזל וממעיט בערכם. הוא לא טעם דברים

גבוהים יותר ואין לו חושים מספיק גבוהים כדי לחוש זאת.

מכיר שהוא  למה  בהתאם  רק  הם  שלו  והרצונות  החלומות  כל  אז 
בעולם הזה מתוך המוגבלות שלו. אבל אילו היה יודע ומבין את אותו

השפע שהוא עתיד לקבל, אז לעולם לא היה מוכן לוותר עליו.

ולכן אדם מבוגר שכבר מיושב בדעתו, לעולם לא ירצה להחליף את
מה שיש לו בעבור צעצועים וכדומה. כי לאחר שכבר טעם, הוא מבין

שזה הרבה יותר משמעותי מההבלים שהעריך בתור ילד.

לכן חז"ל לימדו אותנו שרגע אחד בעולם הבא שווה יותר מכל הנאות
העולם הזה. אין מה להשוות בכלל. ולכן השם יתברך רוצה להטיב לנו

דווקא בעולם הבא, שזהו העולם האמתי.

אבל מרגישים שהעולם הזה אמתי יותר מהעולם הבא?

צריך להבין שעולם האמת הוא העולם העליון, בעוד שאנו נמצאים
בעולם השקר וההבל, פה בעולם הזה. ולא לחינם נבחרו השמות האלו,

אלא שזה ממש כך.
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העולם על  וכשחושבים  הנוכחית,  המציאות  את  מרגישים  אנשים 
העליון זה נראה להם מעורפל, אז הם בטוחים שהעולם הזה הוא מוחשי

והעולם הבא הוא דבר לא מושג ודמיוני, כמו מחשבה בעלמא.

יותר הרבה  מוחשי ממש,  הוא  העולם הבא  בדיוק ההפך.  זה  אבל 
מהעולם הזה. כל מה שאנו מרגישים את הממשות כאן זה כמו בחלום,
שבזמן שחולמים מרגישים שזה אמתי, אבל כשמתעוררים, מיד מבינים

שזה היה חלום דמיוני וכעת התעוררנו למציאות המוחשית באמת.

כאשר אדם יתעורר בעולם העליון, הוא יבין שכל העולם הזה הוא כמו
חלום. הוא התעורר משינה של כמה עשרות שנים בעולם הזה שחשב

כאמתי, וכעת כשהקיץ, הוא אוחז במציאות הממשית יותר.

השם לא מוגבל, אז שייתן לנו שפע גם פה וגם שם?

הזה, שבנוי בעולם  והגשמי  רצונו המדומה  כל  את  יקבל  אדם  אם 
מיצרים ותאוות, אז ממילא לא יצליח לעבור את שינוי התפיסה המיועד

עבורו, כדי לקבל ערכים אמתיים וטובים יותר.

וכמשל התינוק שרוצים לגמול אותו ממוצץ למשל, אז בתחילה הוא
בוכה ועצוב מכך. הוא חושב שמונעים ממנו טוב. אלא שהוריו מבינים

שאדרבה, אותה מניעה היא הטוב האמתי עבורו.

כי אם ימשיכו לתת לו את המוצץ, אז הוא לא יוכל להמשיך הלאה
לשלב הבא. הוא יהיה תקוע באותו מקום. צריך להקריב מעט כדי לקבל

שפע עצום ורב יותר. דרוש צמצום כדי להתפתח יותר.

וכך מצוי שכל צעד חדש נראה לאדם מפחיד. בתחילה יש המון קשיים
נוח לו בדרך. הוא חושב שאולי עדיף לוותר ולהישאר כפי שהיה. כי 

בדרך הישנה שאליה הוא רגיל, והיא המהנה ביותר עבורו.

אבל לאחר שהוא מתרגל לדרכו החדשה והטובה יותר, הוא מבין כמה
טוב השיג ושמח על הצעד שעשה למרות כל הקושי שעבר.

המניעות הגשמיות נראות לנו כעת כדבר לא טוב. אבל בסופו של דבר
נראה שדווקא הן אלו שהביאו אותנו להיגמל מהדרך הישנה ולהשיג דרך
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טובה יותר שנוכל לשמוח בה ממש.

מדוע הגשמיות מפריעה לקבלת שפע רוחני?

כאשר אדם מתעסק עם חומריות העולם ונהנה מתאוות גשמיות, אז
באופן טבעי הוא פחות קשוב לרוחניות. הוא פחות חושב ומתבונן, יותר

מחובר לחומר, רודף תאוות ומתנהג בבהמיות.

לכן למשל כאשר אדם רוצה להתרכז היטב, הוא עוצם עיניים ומחפש
שקט. כי הוא מנסה להשתיק את כל החושים הגשמיים. כי כל תחושה

גשמית מפריעה לו להתרכז במקום הרוחני בו הוא נמצא.

לכן כאשר ישנו עניין רוחני של חשבון נפש וכדומה, אז משתדלים
לבטל את הגשמיות, כדי להתחבר לעולם הרוחני שנמצא בתוכנו. עושים

זאת על ידי שקט, חוסר תזוזה, צום, עצימת עיניים, התבודדות וכו’.

ככל שמבטלים את החושים הגשמיים החיצוניים, כך יכולים להתקשר
ובהמיות גשמיות  עם  שמתעסקים  וככל  הפנימי.  הרוחני  לעולם  יותר 

חיצונית, כך פחות ניתן להתחבר לעומקים הפנימיים בתוכנו.

אז למה השם לא שם אותנו ישירות בעולם הבא?

העולם הזה או העולם הבא זה לא עניין של מיקום גאוגרפי, אלא של
מהות. כאן הוא עולם העשייה והעמל, ושם הוא עולם קבלת השכר.

גם לו היינו בעולם הבא כשכל השפע סביבנו, לא היינו מתחברים אליו
ונהנים ממנו. כמשל לעשיר גדול, שהוא עיוור וחרש, בלי ידיים ורגליים.

כל העושר לא יעזור לו כלל והוא לא ייהנה ממנו ללא כלים.

רק בעולם הזה, מתוך מאמץ וניסיונות, ניתן לבנות כלים להכיל את
השפע, לתפוס אותו, להתחבר אליו, ובעזרתם לקבל אותו בעולם הבא.

למה השם לא נותן לנו כלים לקבלת שפע בלי מאמץ?

כאשר האדם מקבל מתנת חינם, בחסד, אז הוא חש בושה וממילא זוהי
אינה הנאה שלמה. שלא דומה אדם שקיבל כמה מאות שקלים בנדבה

מתוך רחמים, לאדם שטרח והרוויח כמה מאות שקלים ביום עבודה.
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לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו לעמול כדי שנרוויח את השכר בזכות
אותו עמל. כך נוכל להעריך אותו יותר וכך גם ההנאה ממנו תהיה שלמה.

אז שיסיר את תחושת הבושה וייתן לנו שפע בלי עמל?

עניין הבושה בעולם הבא מסמל משהו פנימי יותר. שזו לא סתם איזו
תחושה אקראית שאדם חש. אלא שזו מהות ממשית שמסמלת חוסר

יכולת לקבל את השפע בשלמות.

סוג בין  ואין קשר  כך שכר,  על  ומקבל  עובד  גשמית, אדם  בצורה 
העבודה שעשה לבין סוג השכר שקיבל. שאדם מקבל כסף או תמורה

כלשהי, בין אם עשה עבודת שיפוצים ובין אם עשה עבודה משרדית.

אבל בצורה רוחנית, עצם העמל והמאמץ זהו השכר. וכפי שאומרים
שכר מצווה מצווה, שעצם המצווה היא שכרה.

וכמו שילד קטן נהנה מקשקוש שצייר בכוחות עצמו, הרבה יותר ממה
שהוא נהנה מיצירת אמנות של אומן מוכשר. הוא לא רוצה למכור את זה
בכסף, כי הוא נהנה מעצם הידיעה שזה שייך לו כיוון שהתאמץ עבור זה.

אדם שכתב סיפור או שיר, שהמציא דבר חדש, שבנה משהו מקורי, זה
שווה לו הרבה יותר מיצירות של אחרים. כי זה שלו ממש.

עצם היצירה היא השכר שלו, והיא נותנת לו הנאה וסיפוק. הוא נהנה
שמשבחים אותו, אבל דווקא משום שהוא ראוי לזה. שהוא יצר את זה.
הוא אחר,  מישהו  של  עמל  על  אותו  משבחים  אם  אבל  אמתי.  שזה 

מתבייש בזה, כי הוא יודע שזה לא שייך לו.

הסיפוק הוא מעצם העשייה, מההצלחה שהשגנו בזה. אדם לא יכול
ליהנות מהצלחה שאינה שלו. ככל שאדם עמל והתייגע, כך הוא ייהנה.

וכך גם בחוויות שאדם חווה, שאם היה בסכנה וניצל הוא מספר את זה
בהתלהבות. ואם הצליח להציל נפש אז הוא מרגיש הרגשה נפלאה של
גבורה. ואם אותו אדם לא היה חווה את זה והיה ממציא סיפור כזה כדי

להרגיש גיבור, אז בוודאי שלא היה מרגיש מזה סיפוק.

חלק שהיא  אלא  לשכר,  וחיצוני  נלווה  רגש  סתם  לא  היא  הבושה 
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ממהות השכר. אם לא עמלנו עבורו, איכותו נפגמת מצד עצמה. כי זה לא
שלנו. עצם העמל והטורח להשיג את ההשגות זהו עיקר השכר.

איך עמל וטורח יכולים לעזור לקבלת שכר רוחני?

אינסופי. החיבור לבין עולם  בינינו  ותפיסתי,  ריחוק מחשבתי  ישנו 
הטבעי של האדם הוא לדברים שהוא תופס, ואין לו הכרה והבנה בדברים

נשגבים יותר שאותם הוא כלל לא תופס.

לכן מצדו הוא מעדיף לאחוז בגשמיות, כיוון שהיא המוחשית יותר
עבורו, וממילא הוא זונח את הרוחניות. אבל כאשר הוא מאלץ את עצמו

לעמול ולהשקיע ברוחניות, לאט לאט היא הופכת לתפיסת החיים שלו.

וכמו שאדם לומד, משקיע ומתאמן בתחום מסוים, ולאט לאט הוא
לומד לאהוב אותו ולהתחבר אליו. שבתחילה הוא לא מכיר ולא מעריך,

אבל עם העמל והחוויות מגיע החיבור המתאים.

כך אדם שנלחם ביצרים, מכריח עצמו ללמוד תורה, מקיים מצוות
ומתרחק מתאוות הרסניות, לאט לאט מתקשר לרוחניות ולומד להעריך
אותה. הוא מתנתק מתפיסה חומרית ומתאוות גשמיות ומתחבר לאינסוף.

וכפי שניתן לראות אצל הצדיקים, שכל שאיפתם היא להשיג השגות
עניין מוצאים  ופחות  להשם,  עוד  להתקרב  תורה,  להוסיף  רוחניות, 

בדברים גשמיים.

כך אנשים עוברים שינוי תפיסה מתוך עמל ומאמץ, וזוכים לחיבור
וליהנות רוחניות  השגות  להשיג  יכולים  הם  כך  וממילא  לרוחניות, 

מהשפע הרוחני, שהוא השכר.

איך נצליח להתחבר למשהו רוחני ואינסופי?

אמנם אין לנו תפיסה בדבר חסר גבול. אבל כאשר אנו מודרכים על ידי
גבול כלשהו, בדרך של משלים וכדומה, ניתן לאט לאט לעלות ולהתחבר

לתפיסה גבוהה יותר, וכך להסיר את הגבולות.

ולצורך דוגמה, אילו היינו רוצים להסביר לאדם כלשהו ערך רוחני
חשוב, וכמו למשל את המושג "חסד", אז בוודאי שהיינו מתקשים. הרי
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זה מושג מופשט וחסר הגדרה שלא ניתן להסבר ואין לנו תפיסה בו.

אבל אילו היינו משתמשים במשלים גשמיים בצורה מעשית, אז היינו
יכולים לנסות לתת כיוון. ולמשל היינו מספרים סיפור מרגש על אדם
שנתן צדקה, מנסים לתאר הרגשה של אדם שעוזר, מתארים כמה נפלא

לקבל עזרה בעת צרה וכדומה.

וכך לאט לאט האדם בונה תפיסת עולם עם הגדרה מעורפלת למילה
על חושב  לא  כבר  הוא  לו את המילה,  ובכל פעם שאומרים  "חסד", 
והמשלים ששמע, אלא על הדבר הדברים הגשמיים או על הסיפורים 

הרוחני והאינסופי חסר ההגדרה, שכעת יש לו תפיסה כלשהי בו.

ונשגבים חסרי הגדרה, אהבה, שמחה, רוחניים  אדם תופס מושגים 
גאולה, רצון וכו’. הוא לא יכול להסביר את זה לילד קטן, אבל עם הזמן

הוא בונה תפיסה מתובנות וניסיון חיים, מתוך חיי החומר המעשיים.

כך כל החיים הגשמיים שלנו הם מעין משל. הכל כדי להבין דברים
רוחניים נשגבים, ובכך להתחבר לקדוש ברוך הוא. כל העולם שלנו, גוף
האדם, מצבי החיים וכלל הדברים, בנויים על פי העולמות העליונים, וכל

העולם הוא רק משל לרוחניות האינסופית. הכנת כלים לקבלת שפע.

איך חיי העולם הזה עוזרים לנו להשיג את המטרה?

כאשר אדם עובר את חיי העולם הזה, חווה חוויות, משיג השגות וכו’,
אז לאט לאט הוא מפתח תפיסה רוחנית יותר, שהופכת אותו למעין כלי

קיבול שיכול לקבל את השכר האינסופי והנצחי.

אם יתנו לתינוק בצד אחד חבילה עם אלפי שקלים ובצד השני סוכריה.
אז התינוק לרוב יבחר בסוכריה, כיוון שזה מה שחשוב עבורו עכשיו. זו

התפיסה שלו כעת. אין לו תפיסה בכסף.

אבל לאחר שיעבור תהליך של גדילה, למידה, חוויות, ניסוי וטעיה, אז
יקבל ניסיון חיים ויבין את הערך האמתי של הדברים ואז יקבל החלטה

שקולה יותר.

גם לעניין הרוחני. שככל שאדם משקיע ומתעלה, לומד תורה, וכך 
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מקיים מצוות, חווה חוויות, עובר ניסיונות, כך הוא לומד על השורשים
הרוחניים שמניעים את העולם, ולאט לאט הוא גם קצת מבין אותם. ואז

ממילא יש לו נגיעה ותפיסה כלשהי בזה.

ואז יצליח להכיל ולהבין את השכר האינסופי שהוא מקבל בלי גבול.
יצליח להעריך ולשמוח מזה. בניגוד לאדם שכל כולו תאוות, שדומה
לילד קטן שרוצה רק צעצועים ולא מתקדם לערכים חשובים יותר בחיים.

מתוך חוויות החיים, מתוך הדברים החומריים שאנו נתקלים בהם, אנו
עלינו ולכן  בהן.  תפיסה  לנו  שתהיה  כך  רוחניות  השגות  על  לומדים 
להסיק מסקנות ולחשוב מה נפש,  דבר, לעשות חשבון  להתבונן בכל 

הדבר הרוחני שאפשר ללמוד מכל עניין.

איך יוצרים חיבור כזה בפועל?

אמנם כל אדם רוכש ניסיון חיים וחווה חוויות בצורה כלשהי, אלא
שככל שאדם מתעסק יותר עם ענייני רוחניות, כך הוא יוצר חיבור חזק

וגדול יותר לזה.

וזה עניין התורה הקדושה, שמביאה לנו את דבר השם ומורה לנו כיצד
להתחבר אליו בצורה הטובה ביותר.

הן מצד מצוות מעשיות שעלינו לקיים, הן מצד הנהגות טובות, הן
מצד תיקון המידות, הן מצד חיזוק האמונה, הן מצד לימוד על העולמות

העליונים וכו’.

ויכניס אותו למהלך היום ככל שאדם יחשוב על הקדוש ברוך הוא 
תהפוך וממילא התפיסה שלו  יותר,  אליו  מחובר  יהיה  הוא  כך  שלו, 

להיות רוחנית יותר, וכך יהיה פתוח לקבל את השפע שניתן לו.

על ידי העמל שאנו משקיעים בריחוק מגשמיות, אנו מתחברים לעולם
פנימי עם רצונות רוחניים, וממילא הופכים את כל התפיסה שלנו לקרובה

יותר לאינסוף, וכך יכולים לתפוס משהו מאותו שכר עצום ואינסופי.

וכי נצליח להבין אינסוף?

אמנם בוודאי שלא נצליח להשיג את האינסוף ממש, אבל מכל מקום
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תוכל להיות לנו אחיזה כלשהי בהנהגה שלו, איזה גילוי, כל אחד על פי
מה שהשיג בעולם הזה.

שפע נותן  יתברך  שהשם  לבוא.  לעתיד  בשכר  החילוק  עיקר  וזהו 
לכולם, אבל כל אחד מצליח להכיל וליהנות מהשפע רק עם הכלים שבנה

לעצמו, בהתאם לעמל ועל פי מה שהצליח להשיג בעולם הזה.

לכן כאן זה עולם העשייה והעמל, ולפי מה שאדם השיג בעולם הזה,
כך עם אותם כלים יוכל ליהנות מהשכר לעתיד לבוא.

אבל הנשמה היא כבר רוחנית ולמה לה כל הטורח?

צריך לדעת שעיקר קידוש השם ניכר דווקא כאשר נמצאים במקומות
שפלים ונמוכים. דווקא על ידי החומר, שמתוך התחתית בוחרים לעבוד

את השם וכך מקדשים את שמו. זה דבר עצום וגבוה ביותר.

שדבר רוחני, כמו מלאך למשל, מצופה לנהוג בדרך של רוחניות וזו
לא חכמה גדולה. אבל כאשר דבר גשמי, מתוך עולם של חומר ותאוות

נוהג בדרך של רוחניות, אז זה כבר הרבה יותר גבוה ונשגב.

וכך המטרה היא שנהיה מעין כלים מתאימים שהשכינה תוכל לשרות
בתוכנו, וכך נזכה לקדש את החומר, שכל עולם החומר יתפקד כמהות

רוחנית ממש.

לכן השם יתברך ברא את העולם הזה, כדי שנהיה נשמה בתוך גוף,
רוחניות בתוך חומר, ואז נקשר בין כל העולמות. ואז נוכל לקחת את

הגוף החומרי ולזכך אותו כך שיוכל גם הוא להתקשר לאינסוף.

שלא רק הנשמה תתחבר לאינסוף ותקבל שכר, אלא שגם הגוף עצמו
יתקדש ויזכה להשיג השגות רוחניות ולקבל שכר.

האם יש אפשרות לקבל שכר גם פה בעולם הזה?

נותן לנו שפע אינסופי בכל רגע, אלא שאין לנו כלים יתברך  השם 
לתפוס את אותו שפע ולהכיל אותו. וכך יוצא שעלינו לעשות עבודה

מאומצת בעולם הזה, כדי לקבל את השכר בעולם הבא.
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אבל יחד עם זאת, אם אדם יצליח להזדכך כראוי, אז יוכל להפוך לכלי
מתאים שיכול לקבל גם שפע גשמי, פה בעולם הזה.

בצורה מעשית, הרי השפע הגשמי מסית אותנו מדרך האמת וגורם לנו
לרדוף אחריו, ולכן משמיים מונעים אותו מאיתנו, כך שנשקיע ברוחניות.

כלל ולהסתנוור  להתרגש  ולא  ברוחנית  להידבק  נצליח  אם  אבל 
מגשמיות, אלא להשתמש בה רק לעזר ולא בתור הכרח או מטרה, אז

אותה גשמיות כבר לא תעכב אותנו וכך נוכל לקבל את השפע.

אם אדם יכול להחזיק את עצמו ישר, בלי לסטות מדרך האמת בגלל
השפע הגשמי שהוא מקבל, אז משמיים ייתנו לו גם שפע גשמי. ואדרבה,
ולקדש עצום  גשמי  שפע  לקבל  יותר,  והרצויה  הגבוהה  המטרה  זוהי 

אותו, שכל ישראל הם בני מלכים.

השם יתברך רוצה לתת לנו שפע עצום תמיד. אלא שקשה לנו להכיל
את הדברים יחד ואחד נוגד את השני. שכאשר יש שפע, אנשים בועטים,

מרגישים "כוחי ועוצם ידי" ולא רואים שום עניין בהתקדמות רוחנית.

הרבה אנשים יכולים לומר שאילו היו עשירים היו מקדשים את החומר
עושר, מקבל  כשאדם  בפועל,  אבל  ונפלאים.  טובים  דברים  ועושים 
הצלחה, כבוד, שליטה, הנאה או כל שפע גשמי אחר, הוא נמשך אחריו

וזה מטה את לבו, עד שהוא הופך אותו לעיקר כשהרוחניות מחכה בצד.

אבל אם אדם בשליטה, לא מסתנוור מהשפע הגשמי, ותמיד משקיע
ברוחניות ועושה אותה עיקר, אז אדרבה, זה הטוב ביותר. וכמו האבות
הקדושים, יוסף הצדיק, משה רבינו, דוד המלך, שלמה וכדומה. שכולם

היו מלכים עשירים ומצליחים, בעלי שפע רב, והשם נתן להם עוד ועוד.

אלא שבכל רגע נתון, היה ברור להם מהו העיקר הגדול ומהי המטרה
שלהם בעולם. שאם לרגע אחד זונחים את הרוח לטובת החומר, אז יוצא

שאותו שפע הוא מזיק ולא כדאי כלל.

איך מי שרחוק מתורה ייהנה משכר אינסופי?

אמנם ישנם המון אנשים שלא הולכים בדרך התורה, ונראה היה שאין
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לצורך הייתה  העולם  בריאת  סיבת  כל  שהרי  לעולם,  לביאתם  טעם 
ההטבה המושלמת לבריות, והיה נראה שהרחוקים מתורה לא יזכו לזה.

אבל באמת העולם בכל רגע מתקדם לתיקונו. בין אם על ידי מצוות
ומעשים טובים, ובין אם על ידי דרכים נסתרות מאיתנו. וכמו עניין מתן

ייסורים וכדומה, שגם אלו מזככים את האדם.

כמה יקבלו את השפע. השאלה היא  כולם  דבר  ויוצא שבסופו של 
ובאיזה איכות. ואם הדרך תהיה קלה יחסית ומתוך שמחה, על ידי דבקות
בקדוש ברוך הוא, או חס ושלום מסע ארוך, מפרך ומייגע של גלגולים

רבים, קשיים וטרדות וחוויות לא נעימות בטורח גדול.

אז איך יש גם צדיקים שסובלים או רשעים שנהנים?

לכאורה אם כל השפע תלוי בצדיקות שלנו, אז יוצא שכל הצדיקים
צריכים להיות מצליחים ועשירים, וכל הרשעים צריכים להיות מסכנים

ולסבול. אבל בפועל בוודאי רואים שזה לא כך.

אלא שכל זה תלוי בעניינים רבים. וכיוון שאנו לא יודעים מי באמת
צדיק או רשע, וגם לא יודעים מי באמת מאושר ומי סובל, אז יש שאלות.

חי הוא  כי  סובל  מסוים  שאדם  לחשוב  יכולים  רבים  באמת  אבל 
כי הוא מחובר לעולם לו בכך.  וטוב  בצמצום, אבל באמת הוא שמח 

פנימי עשיר ויכול להרגיש שפע וברכה גם בלי כלום.

ולעומת זאת ניתן לראות המון עשירים ומצליחים שהולכים לטיפולים
נפשיים ומרגישים דיכאון וריקנות כאילו שאין להם כלום. כי שמחה או

עצבות לא נובעת מגשמיות וחיצוניות.

גם לא בטוח שמי שאנו מגדירים צדיק או רשע הוא באמת כזה. כי אנו
רואים רק חיצוניות. וגם לו היינו יכולים לבחון את הפנימיות, לא היה

אפשר לשפוט ולחלק ציונים, שהרי לא כל האנשים שווים.

ולמשל אם הורידו משמיים נשמה ירודה, עם המון קליפות ויצרים,
כדי מועטים  נפש  כוחות  לו  ויש  בתאוות  שקוע  האדם  היום  שכל 
להתמודד, אז מובן שלא יקפידו עליו כל כך על העבירות שעושה, ואם
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יקיים אפילו מצוות מועטות, זה ייחשב לו כמסירות נפש ממש.

ולעומת זאת אם הורידו משמיים נשמה גבוהה של גדול דור, והאדם
לו. אז מבחוץ יחשבו ולומד תורה פחות מהראוי  מצדו מתעצל מעט 

שהוא צדיק גדול, אבל באמת הוא בכלל לא מגשים את המהות שלו.

מעבר לזה יש גם הרבה חשבונות מהעבר, מגלגולים אחרים, מתיקוני
הנפש הנצרכים לו, ממקומו המיוחד בעולם העליון וכדומה.

ויוצא שצדיק או רשע זה לא רק מצד המעשים החיצוניים, אלא באופן
נפש, כוחות  בחשבון.  הכל  לוקחים  האדם.  של  הרוחנית  לרמה  יחסי 
יצרים, סביבה, גלגולים קודמים, שורש נשמה וכו’. ואז לבסוף בוחנים
אותו בהתאם לניסיונות שעברו עליו, ולפי זה מודדים את הצדיקות שלו.

ויותר לעומק, איך יתכן שצדיק ורע לו ורשע וטוב לו?

כל אדם שייך לשורש עליון כלשהו, ועל פיו הוא מקבל תכונות נפש,
שפע מסוים, מזל וכדומה. ובהתאם גם מותאם לו תפקיד, מעין מקום

רוחני שאליו הוא צריך להגיע בהתאם ליכולות שלו.

ועל פי זה נקבע אם יהיה עשיר או עני, בסביבה כזו או אחרת וכדומה.
זה לא קשור לאם הוא צדיק או רשע, אלא שכך נקבע לו עוד לפני שבא

לעולם, בהתאם לשורש שממנו נלקח. וכל זה טוב לו ממש לפי שורשו.

לכן יתכנו אנשים שונים, צדיקים או רשעים, שיש להם שפע רב או
מועט, וכל זה לא שייך למעשיהם. אלא שבהתאם למעשיו, אדם יכול
לעלות או לרדת. לא ביחס לאחרים, אלא ביחס לעצמו. הן מצד השפע

הרוחני והן מצד השפע הגשמי.

ואז למשל מסתכלים על שני אנשים, האחד צדיק גדול והשני רשע.
והרשע וכדומה.  בצמצום  חי  ייסורים,  ועובר  סובל  שהצדיק  ורואים 

לעומת זאת חי בפאר והדר.

אלא שלא רואים את השורש העליון. שאולי אותו צדיק לפי מזלו היה
צריך לסבול קשיים איומים ונוראים, ובזכות שהפך לצדיק, ביטל ייסורים
מעליו וקיבל שפע רב ביחס למה שנגזר עליו בתחילה. ואמנם הוא נראה
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סובל ייסורים, אבל זה גן עדן לעומת מה שהיה ראוי לו בתחילה.

ואותו רשע היה צריך להיות המאושר באדם על פי שורש מזלו. אבל
בגלל מעשיו איבד המון שפע, חש דכדוך נפש, ריקנות, אין ברכה וכו’.
ואמנם יש לו שפע ביחס לאחרים, כיוון שכך נגזר עליו בהתאם לתיקונו,
אבל זה כלום ביחס למה שהיה ראוי לו. אילו היה בוחר להיות צדיק, היה

יכול להשיג הרבה יותר, הן ברוחניות והן בגשמיות.

לו היינו יודעים את השורש העליון, לא היו שאלות כלל. כי הכל צודק
ונכון. אלא שבמקום להשוות כל אדם ביחס למה שהיה ראוי לו בעצמו,

אנו טועים ומשווים אנשים שונים משורשי מזל שונים זה לזה.

אם זה תלוי במזל, אז איפה הצדק?

העולם בוודאי לא נברא שווה. וזה דבר פשוט, ברור ומובן, שהרי לכל
פרט במערכת יש תפקיד שונה. וכמו שיש בריות שונות, בהמות, חיות,

עופות, חרקים, עצים צמחים וכו’.

לכל בריה יש תכונות שונות ואופי שונה. לא שייך לשאול מדוע לעצים
אין תכונות של עשב או של דג. כי אם כולם היו אותו הדבר, אז לא

הייתה מערכת. כל אחד נברא בהתאם לתפקידו ושורשו.

רגילים להשוות עצמם עם אחרים, ולכן דורשים שוויון בין אנשים 
גברים ונשים, בין הורים וילדים, בין יהודים וגויים, בין מנהלים ופועלים,
שונה תפקיד  אחד  לכל  כי  שוויון.  אין  אבל  וכו’.  לנתינים  מלך  בין 

ומותאם במיוחד בשבילו, ורק כך המערכת מתפקדת כראוי.

אבל מכל מקום, כל זה לא סותר כלל לעניין הצדק, ובאמת שהכול
ישר וצודק בצורה הטובה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. שהמזל של
האדם אינו סתם אקראי, אלא נקבע על פי חשבונות מעברו של האדם

קודם שבא לעולם. שבסופו של דבר הוא עצמו משפיע על הדבר.

ומעבר לכך, הרי העיקר הגדול הוא מקומו של האדם לבסוף. ומובן
שכל אדם יעדיף לעבור ייסורים גדולים וחולפים, ובלבד שיזכה לשפע

וטוב עצומים ואינסופיים לעולם הבא.
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הדבר דומה לאדם שמתלבט בין שתי אפשרויות, לנסוע למקום מסוים
מיליארדי של  שכר  כך  על  ולקבל  נסיעה,  כשעה  נוח,  לא  באוטובוס 

שקלים, או לנסוע לשם ברכב מפואר, ולקבל על כך עשרה שקלים.

בוודאי שאותו אדם שנוסע באוטובוס לא יתלונן שזה לא צודק שחברו
קיבל רכב מפואר. לא אכפת לו מהדרך הזמנית, רק מהשכר. הרי בסופו
של דבר, זה לא משנה איך הגענו ומה היינו צריכים לעבור. הכל הבל

חולף. מה שחשוב זה מה שנשאר לנו מזה בסוף.

וגם אם הוא צדיק גדול ויש לו שפע עצום לעולם הבא, מכל מקום
אילו היו נותנים לו אפשרות לסבול ייסורים קשים ולזכות לשפע אינסופי

ונצחי עוד יותר עצום פי כמה, בוודאי שהיה רוצה בכך.

השכר הוא לא כנגד המעמד או הגדולה שאדם רכש בעולם הזה, אלא
לקדוש ברוך הוא. וניסה להתחבר  וההשקעה שהתאמץ  כנגד המאמץ 

ואדרבה, ככל שהיה לו קשה והתאמץ, השכר רב.

אנשים מסתכלים על הרגע הזה ועל העולם הזה כעיקר, כי כרגע הם
כאן וזוהי נקודת המבט שלהם. אבל במבט כולל, אין בכלל מה להשוות

בין הבל מוגבל וחולף לבין נצח נצחים של שכר אינסופי.

למה יש כל כך הרבה ניסיונות?

מבחן, בשעת  דווקא  גבוה.  הכי  להתרומם  אפשר  הניסיונות  מתוך 
כאשר האדם עובר דבר כלשהו, אז ניכר היכן הוא נמצא.

השם. קידוש  על  שמתו  יהודים  רבבות  היו  הדורות  בכל  ולמשל 
שהעדיפו למות כיהודים מאשר להמשיך לחיות ולעשות דבר כלשהו נגד
התורה הקדושה. מתוך שעשו זאת, הם נתנו גילוי לאותו מקום פנימי

ועמוק של חיבור לקדוש ברוך הוא.

ואילו לא היו עוברים את הניסיון הזה, אז אמנם היה להם יותר נחמד
והיו ממשיכים לחיות עוד כמה עשרות שנים. אבל לבסוף לא היו יכולים
להגיע לאותו מקום עליון. החיבור שלהם לא היה חזק כפי שהוא כעת

לאחר הניסיון.
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ואפשר להבין את הדבר במשל לאדם פשוט שלא רוצה לאכול בשר
של חיה טמאה, מתוך שכך התרגל וזה גם לא נראה לו טעים במיוחד.

שכעת זה לא חכמה, אבל השאלה מה יקרה בשעת ניסיון.

שאם לא אכל כמה ימים, וכעת מתארח אצל חברים שצולים בשר על
נוזל כשהריר  ובדיוק  משובח,  נראה  והבשר  טוב  כך  כל  הריח  האש, 

מהפה, רגע לפני שהוא נותן ביס, הוא מגלה שהבשר לא כשר.

הוא רואה את כולם אוכלים ונהנים מסביב, אומרים לו כמה זה טעים,
לוחצים עליו ואומרים לו שזה לא נורא. יש הרבה שימצאו בשעת הדחק
היתרים שונים, אבל הוא מחליט שלא לגעת בזה כלל. בשום אופן לא

יעבור על איסור מהתורה.

פשוט אדם  מכל  וכמה  כמה  פי  עצום  שלו  שהשכר  הדבר  מובן 
שמעולם לא עמד בניסיון כזה ומי יודע אם יצליח לעמוד. בשעת ניסיון

ניכר מיהו האדם. הוא מגלה בתוכו כוחות נפש שלא הכיר לפני כן.

את שנגלה  כדי  בניסיונות,  מלא  עולם  לנו  נתן  יתברך  השם  לכן 
ולהתעלות, לגדול  נזכה  וכך  בתוכנו,  החבויים  הרוחניים  העומקים 

וממילא נתחבר אליו יותר ונקבל שכר גדול ואיכותי יותר.

האם אפשר לוותר על השכר ולא יהיו צרות וניסיונות?

יש כאלו שהיו מוותרים על שכר רוחני כדי לא לסבול פה בעולם הזה.
אבל כמו שהוסבר לעניין השפע לעולם הבא, זה רק מתוך חוסר הבנה.

תארו לכם שביום קיץ חם תופסים אדם תמים שלא הזיק לאף אחד,
להזיז לו  נותנים  היום.  כל  במשך  לעבוד קשה בשמש  אותו  ומצווים 
שהוא פעם  ובכל  וכו’.  בורות  לחפור  למקום,  ממקום  כבדות  אבנים 

מתעצל, מיד הוא חוטף מכות קשות ועינויים.

מהי מבין  ולא  גורלו,  מר  על  היום  כל  במשך  בוכה  אדם  אותו 
כדאי וזה  שכר  כך  על  יקבל  שהוא  לו  מספרים  ואז  הזו.  ההתעללות 
אליהם ומתחנן  בוכה  הוא  לשמוע.  מוכן  לא  הוא  אבל  לו,  ומשתלם 

שישחררו אותו. לא רוצה שכר, רק שייפסקו הייסורים.
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ובאמת משחררים אותו. לדבריו,  לשמוע  היום מחליטים  ואז בסוף 
ובתמורה לאותו יום של עינויים שעבר, נותנים לו חיים ארוכים עד גיל

ארבע מאות ומענק כספי של כמה מליוני שקלים.

אז הוא מסתכל על אותו יום שעבר, על הצער הגדול שהיה בו, על
השכר העצום שקיבל, ומבין שאמנם סבל, אבל זה בוודאי היה שווה.

ואז הוא פוגש חבר נוסף שעבר ייסורים, אלא שהיו קשים יותר ולזמן
יותר, כמו שלשה ימים. הוא בודק מה חברו קיבל בתמורה, והוא רב 
מגלה שנתנו לו לחיות עד גיל אלף, ללא ייסורים וחוליים, מתוך בריאות,

הצלחה, נחת, שלוות נפש, עשירות, שמחה וכל מה שאפשר לבקש.

ואז אותו אדם מתחיל שוב לבכות. אבל הפעם לצד ההפוך. מדוע לא
וכי מה בכך ייסורים. כמה טיפש הוא היה.  הכריחו אותו לסבול עוד 

שיסבול כמה ימים עבור שכר כל כך מרובה שאי אפשר לתאר.

הוא היה נותן הכל כעת כדי לסבול עוד יומיים ולקבל את כל השכר
הטוב הזה. אבל אז מזכירים לו כמה התחנן על נפשו ולא הסכים לשמוע

על אותו שכר שעתיד לבוא. הוא כל כך מתחרט ומצטער.

וכך לגבינו. שהשכר שאנו מקבלים בעולם הבא הוא אינסופי, הן מצד
האיכות, הן מצד הכמות, והן מצד אריכות הזמן. אי אפשר לתאר בכלל.
המספר הגדול ביותר שנוכל לשער בדעתנו, הוא אפסי ביחס לנצח נצחים

שנקבל, ביחס לאיכות ולמושלמות.

ואז אדם יראה שכל ניסיון רומם אותו והביא אותו להשגה, ואז רק
יבכה ויצטער שלא היו לו עוד יותר ניסיונות. הוא ישמח על כל ניסיון
שבא לידו והצליח לעמוד בו. אלא שכאן אנו לא רואים את השכר ורואים

רק את הניסיונות, ולכן זה נראה קשה.

מדוע השם מעניש?

לפעמים חושבים על השם יתברך כאילו שהוא מחפש נקמה. שאם
מישהו עשה עבירה, אז מגיע לו לסבול ייסורים. וכמו שנוהג אדם רגזן,

צר עין ונקמן, שרוצה שאחרים יסבלו על כך שהצרו לו.
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אבל המציאות רחוקה מכך מאוד. אדרבה, השם יתברך הוא רחמן,
מאריך אף ומחכה לכל אדם שיעשה תשובה ויתנקה מאליו ללא ייסורים.

הוא לא רוצה להעניש כלל.

ועושה לאביו  מקשיב  לא  שילד  וכמו  ברירה.  אין  שלפעמים  אלא 
דברים לא טובים, אז אביו מעניש אותו מתוך האהבה אליו. כדי לחנך

אותו. אין לו עניין לנקום בו או לעשות לו רע, אלא רק ליישר אותו.

ויבטיח לאביו שלא יעשה זאת שוב ואם הבן יתחרט ממעמקי לבו 
מתוך כוונה אמתית, אז בוודאי שהאב יסלח לו. העונש הוא לא מטרה,

אלא מגיע רק בלית ברירה, בתור כלי שמחזיר אל הטוב.

למה השם לא מחזיר אותנו למוטב ללא עונש?

מצד האמת, השם יתברך לא מעניש אותנו כלל. מה שאנו מרגישים
כעונש זהו הריחוק שאנו בעצמנו גורמים.

השם יתברך נותן לנו שפע עצום ללא גבול. ובעזרת הכלים הרוחניים
שאנו בונים לעצמנו, אנו מקבלים את השפע בהתאם למה שבנינו.

כאשר אדם עובר עברה, הוא מונע מעצמו אופנים מסוימים של קבלת
לו שפע יתברך ממשיך לתת  לעצמו. שהשם  ויוצא שהוא מזיק  שפע. 

עצום, אבל הוא מצדו, מתוך הריחוק שלו, לא יכול לקבל אותו.

ומה שעליו לעשות כעת הוא לתקן את עצמו כדי לקבל את השפע
בצורה טובה ונקיה יותר.

תארו לכם שאדם שובר את החלון בביתו בשעת כעס. לאחר זמן מה
הוא מרגיש קור עז נכנס מהחלון ומתייסר. ואז הוא פונה להשם יתברך
בהאשמה, מדוע הוא מעניש אותו? וכי רק משום ששבר את החלון זו

סיבה לנקום בו ולהכניס רוח קרה לביתו?

אלא שמובן הדבר שאותו אדם גרם לעצמו את הנזק. הוא שעשה את
הקלקול ואין פה שום עניין של נקמה. וכך גם ברוחניות.

השם יתברך ברא אותנו בצורה מושלמת, אבל כיוון שאנחנו מתרחקים
מהדרך, אנו סובלים ומיוסרים. אבל זה רק מתוך הקלקול שנמצא בנו,
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וכאילו שאנו מענישים את עצמנו.

אדם לא יכול להתלונן על העונשים שהוא מקבל, כי הוא עצמו ברא
אותם. בכל עברה האדם בורא מלאכי חבלה. הוא עושה חושך והסתר

פנים. מביא הנהגה של דין. מצמצם את עצמו מלקבל את אור השם.

אדם שורף את הבית שלו ואז מתלונן שאין לו בית. הוא מכה את עצמו
ומתלונן שכואב לו. אבל זה הכל תלוי בו.

ואמנם הוא לא מבין זאת ולא תמיד רואה את הקשר בין מעשיו לבין
מה שבא עליו. לכן עליו ללמוד תורה ולהתחזק בעבודת השם כך שיזדכך

וילמד לזהות ולמצוא את הקשר בין הדברים.

מדוע קיים רע בעולם?

ואמנם נוכל להבין שישנן מניעות מקבלת שפע, אבל מדוע ישנו רע
ממשי בעולם? מדוע ישנה אכזריות? מדוע יש מוות וזוועות?

אבל צריך להבין שגם הרע הוא בעצם טוב. זהו מעין כלי שמחזיר את
האדם לדרך הישרה. הוא מתקן אותו ובכך מועיל.

וכמו למשל שאדם הולך לשדה מוקשים, וכדי להגיע לשם הוא מטפס
על גדר. אלא שהגדר מלאה בדוקרנים שמכאיבים לו עד שהוא מתייאש

וחוזר כאשר כל גופו פצוע וחבול.

אותו אדם מסתכל על מצבו וחושב לעצמו כמה רע מזלו. אבל הוא לא
יודע שמה שהוא תופס כרע זה מה שהציל את חייו והביא לו הרבה טוב.

לא בכלל  כלל.  לזה  להגיע  לא  הוא  ביותר  הטוב  שהמצב  ובאמת 
כבר לנסות לטפס על הגדר. אלא שאם  ולא  להתקרב לשדה מוקשים 

האדם הגיע לשם, אז עדיף כמה חבלות מאשר לעלות על מוקש.

וכך לגבינו, שהטוב ביותר הוא שאדם הולך בדרך הטובה ומתקרב
להשם, וכך מגשים את התכלית ומבצע את תפקידו בעולם שלשמו נברא.

אבל אם אדם אחוז יותר מדי בתאוות, או שנתקע בדרך הרוחנית, אז
עדיף שיקבל מעט רע בעולם הזה, ושיהיה מתוקן לעולם הבא. עדיף
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שיקבל ייסורים גשמיים ויפחד מדברים רעים, וכך מתוך הפחד יתעורר,
יתרחק מהסכנה ויגשים את התכלית.

איך הרע מחזיר אותנו לדרך הישרה?

פעמים רבות שאדם נמצא בצרה, אז הוא מתפלל מכל הלב, קורא
יותר וכו’. תהלים בדבקות, מקבל על עצמו קבלות, מבטיח להשתדל 

פתאום הוא מפסיק את הליצנות וחושב ברצינות על החיים.

גם אפשר לראות שבעת קשיים, אסונות ומלחמות, לא על אף אחד
יותר, רצינית  מישראל, העם מתאחד, אנשים מתחילים לחשוב בצורה 
מתבוננים, מכניסים פרופורציות, חושבים על משמעות החיים, ממעטים

בתאוות, מבינים שהכול הבל וכדומה.

אנשים רבים מתחזקים דווקא לאחר שנפטר מישהו קרוב להם, ובזים
לתאוות מתוך המצוקות שהם נמצאים בהן וכו’.

ואפשר לראות שכך בנוי כל ספר שופטים. שבכל פעם הייתה ירידה
רוחנית, ואז התחילו צרות, ואז עשו תשובה והגיעה התשועה. אלא שכל

זה החזיק לכמה עשרות שנים עד לירידה הבאה.

לצערנו כך אנחנו פועלים. וישמן ישורון ויבעט. כאשר טוב לנו, אז
אנו שוכחים את השם. לכן נברא הרע, כדי להחזיר אותנו למוטב. שנבין
שאנו לא רוצים להגיע לאותו רע, שנפחד ממנו, ואז ממילא נהיה מוכנים

להתאמץ בעבודת השם כדי להתרחק ממנו.

מי ברא את הרע?

הרבה אנשים תופסים את הרע ככוח נפרד מהשם. שכאילו הרע מופיע
מאליו והשם נלחם בו. וכמו שהשם נלחם במצרים, בעמלק ובכל שאר

הרוע שהיה מאז שנברא העולם.

אלא שמובן הדבר שזה בוודאי לא כך. אין שום דבר שנברא מעצמו,
ואין שום דבר שנעשה בניגוד לרצונו של השם יתברך. ובוודאי שהשם

לא צריך להילחם בשום דבר, כי הוא מקור כל הכוחות כולם.

השם יתברך ברא את הכל כרצונו ללא שום מוגבלות, וכחלק מזה הוא
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ברא גם את הרע. אלא שהוא לא ברא אותו ככוח מוכרח, אלא ככלי זמני
לתיקון בעת הצורך, שנפחד ממנו ונחזור למוטב.

וכמו בסיפור מגילת אסתר, שהשם הביא גזרה כדי שיעשו תשובה,
אותם החזירה  להמן  ונתינתה  הטבעת  שהסרת  בגמרא,  שמובא  וכפי 

למוטב יותר ממה שהצליחו הנביאים.

ויוצא שהמן היה מופעל על פי השם, כי זה מה שהיה נחוץ לנו כדי
להגיע אל הטוב. ובוודאי שהמן לא פעל מעצמו בניגוד לרצון השם. כל

הכוחות בעולם, בין טובים ובין רעים, מונעים ופועלים על פי השם.

זה "להילחם" ברע. שהרי הוא  לא צריך  יתברך  נבין שהשם  מכאן 
ששולט בו ונותן לו את הקיום והממשות. אילו היה רוצה, היה פשוט

מבטל אותו ברגע. אלא שיש לו עניין עבורנו.

אך אם נלך בדרך השם, ממילא לא יהיה צורך באותו רע והוא יבוטל
לו צורך עבורנו כדי להחזיר מאליו. ורק אם נתרחק מהדרך, אז יהיה 

אותנו לדרך הישרה.

למה שלא יחזק אותנו מאהבה ולא מפחד?

השם יתברך רוצה שנתחזק בצורה יפה וללא עונשים ופחד. בוודאי
מוכרחים נהיה  אמתיים,  נהיה  שאם  אלא  ביותר.  הטוב  זה  שאהבה 

להודות שדווקא הפחד מהרע הוא זה שמניע אותנו בעיקר.

ולהתחזק בכיף, אבל נפלא לעשות דברים מתוך אהבה  שזה נשמע 
בפועל זה לא קורה. אדם יכול לבחון את עצמו, שכאשר הכל רגוע וטוב
הטבע מושך אותו לדברים לא טובים ונוח לו בזה. הוא לא מנסה להתנגד

ולא עושה עבודה להתקדם, או שעושה זאת בשאננות, לאט וברפיון.

הוא לא מרגיש הכרח ומחויבות ולא בהול על הרוחניות. הוא עושה
צחוק וליצנות, לוקח הכל בקלות ושקוע בתאוות. אבל דווקא כשיש פחד

הוא מוכן לעשות הכל, לקבל קבלות ולהשקיע ולהתאמץ בפועל ממש.

וכמו שאדם מהסס ונמרח במשך שנים אם לקבל על עצמו איזו קבלה
טובה, בטענה שהיא קשה לביצוע. אבל אם הוא מבין שבני משפחתו
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נמצאים בין חיים למוות, הוא מוכן לקבל על עצמו כל מה שיציל אותם.

הוא יכול לטעון שצריך להתחזק מאהבה ולא מפחד, אבל בפועל הוא
לא עשה זאת כשהייתה לו הזדמנות. הוא שקע בתאוות, התלוצץ והתעצל
בתורה ומצוות. רק הפחד הוא שהכניס בו רצינות וגרם לו לעשות שינוי.

כשאין פחד אז מדחיקים, סומכים על היתרים, חושבים שיהיה בסדר,
מניע ובזלזול. אבל הפחד  ולוקחים את הדברים בקלות  דוחים למחר 

אותנו להתעורר, להיות רציניים ולקחת צעד קדימה באופן מעשי.

אבל אם אדם יתקדם מתוך אהבה ולא יחכה שיגיעו דברים מפחידים
ולא טובים, אז ממילא לא יהיה צורך להביא עליו את אותם דברים.

איפה אלוקים היה בשואה? למה השם לא עוזר לנו?

לאחר שמבינים את עניין הרע, יובנו גם כל הזוועות שעברו על עם
ובמיוחד מה שנראה כחוסר צדק, יהודי בפרט.  כל  ועל  ישראל בכלל 

ובמיוחד שיהודים קדושים בזויים ונופלים ביד רוצחים אכזרים.

כי באמת אין לנו עסק עם אותם רוצחים ולא אליהם הטענות שלנו.
אלא שהם רק שליחים של השם. וכך גם כל הצרות והבעיות שיש לכל

אדם. כולם רק שליחים.

כששואלים איפה אלוקים היה בשואה, אז מתכוונים לומר שהשואה
התרחשה במקרה. שהנאצים פעלו כאילו מעצמם בלי שהשם ידע מכך,

וכאשר נודע לו לאחר מכן, אז כביכול התעלם, לא התערב ולא עזר לנו.

אבל הדבר ברור ומובן ששום דבר לא מתרחש במקרה, ובטח שלא
בניגוד לרצון השם. ויוצא שהשם רצה בזה והוא שעשה את זה. לטובתנו.

במקום לשאול למה השם לא עזר לנו בשואה, עלינו לשאול מדוע הוא
עשה את השואה. כי הוא שגרם לה מלכתחילה. הוא שתכנן והביא אותה

עלינו. ובוודאי שיש לזה סיבה עבורנו.

הוא מביא עלינו את הצרות כדי לעורר אותנו ולכוון אותנו אל הדרך
הטובה. שעלינו לתקן את עצמנו מבחינה רוחנית. כל אדם פרטי לעצמו
וגם בכללות כל ישראל יחדיו. ברגע שנתקן את כל הבעיות, אז ממילא
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לא יהיה שום צורך באותן צרות.

אז למה גם צדיקים נפגעים?

באופן כללי, ישנה ערבות הדדית בין כל ישראל, כך שכל אדם אחראי
גם על האנשים בסביבתו, וממילא אם אחד מועד, זה מביא נזק לכולם.

אבל גם באופן פרטי, לכל אדם יש חשבונות שמיים שאינם ידועים.
גלגולים קודמים, מטרות גבוהות ותיקונים שונים. הכל מדוקדק.

כל זה מביא לכך שגם צדיקים נפגעים. כי גם הם ערבים לשאר ישראל,
ובנוסף זה נצרך להם בהשגחה פרטית על פי חשבונות ותיקונים אישיים.

וכל זה בהסתר גדול בצורה מכוונת מלמעלה. כיוון שאילו כל אדם
שעושה עבירה היה מיד מקבל ייסורים, ומצד שני הצדיקים היו בעלי

שפע גדול וללא ייסורים כלל, אז לא היה כלל ניסיון.

ושיקול דעת כולם היו בוחרים להיות צדיקים, לא מתוך התבוננות 
אמתי, אלא מתוך הכרח. ואז לא היה בא לידי ביטוי הניסיון של האדם.

וכי מענישים צדיקים על עוונות של אחרים?

אין דבר כזה שאדם יינזק לחינם, ללא סיבה מוכרחת לזה. ועל אחת
כמה וכמה הצדיקים, שהשם משגיח ושומר עליהם בהשגחה יתרה.

שמיים חשבונות  פי  על  בדקדוק  נעשה  הכל  שהובא,  שכפי  אלא 
מדויקים. לפעמים הצדיק סיים את תיקונו, לפעמים יש לו תיקון מגלגול

קודם, לפעמים מדקדקים אתו בהתאם למעלה שלו וכו’.

שהרי ככל שאדם נמצא במקום רוחני גבוה יותר, כך הדרישה ממנו
גבוהה יותר. ולכן מדקדקים עם צדיקים כחוט השערה, וגם זה לתועלתם.

מדוע השם מדקדק עם צדיקים כחוט השערה?

ככל שאדם נמצא במקום גבוה יותר, כך עליו גם להישמר יותר שלא
ליפול. כך גם כל טעות קטנה שלו עלולה להסב נזק עצום לכל הסביבה.

יש לו יותר אחריות.

וכמו שאם גנן עשה טעות בגיזום, אז אפשר להעלים עין וזה לא נורא.
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הנזק לא מורגש ואין סיבה להעניש. אבל אם מנתח, רמטכ"ל או מהנדס
עשה טעות, אז הנזק הוא גדול והוא עצמו ייתן על כך את הדין. זו טעות

שיכולה לעלות בחיי אדם והוא בוודאי ייענש על כך.

יונה הנביא, מובא שהפליג בספינה עם גויים שעובדים בסיפור של 
יודע שזה בגללו. וכאשר הייתה סערה, אמר להם שהוא  זרה.  עבודה 
ולכאורה, איך לא סבר שזה עונש לכל עובדי הכוכבים הרשעים שהיו

שם? והרי הוא עצמו היה נביא וצדיק?

אלא שהיה ברור לו שהשם יתברך מדבר עם נביאים ולא עם עובדי
כוכבים. הוא נותן תוכחה למי שיקשיב ויבין. הוא מעניש את מי שראוי

לחזור למוטב. הוא דורש ממי שיכול להתעלות.

כאשר אדם נמצא במקום רוחני נמוך, אז כמעט ואין לו השפעה. ואז
ממילא לא מדקדקים אתו. כי לא אכפת כל כך מהטעויות שלו. הוא גם
ככה נמצא במקום ירוד. אבל כאשר אדם נמצא במקום גבוה, אז הוא
משפיע על העולמות העליונים. הוא יכול לעשות תיקונים עצומים או

להפך. כל בחירה קטנה היא משפיעה והרת גורל.

אז אולי לא כדאי להיות צדיק?

אם יהיה כתם קטן על חולצה של אדם מכובד או של חתן בחופתו, זה
זבל פחי  מחבקים  ניקיון  פועלי  אבל  לשם.  יסתכלו  וכולם  יבלוט 
ומתלכלכים בלי להתרגש כלל. וכי יעלה על הדעת שעדיף להיות פועל

ניקיון כי אז לא ידקדקו ויקפידו עליו אם יהיה מלוכלך?

כדי א’,  בכיתה  חייו  כל  להישאר  ירצה  שילד  הדעת  על  יעלה  וכי 
יצליח והוא  יהיו קלים  יהיו קלים? הרי גם אם המבחנים  שהמבחנים 

בהם, מכל מקום לא תהיה לו כמעט שום התקדמות. אין בזה טעם.

ולהתעלות. אף אחד לא רוצה השאיפה של כל אדם היא להתקדם 
להישאר כל ימיו חסר השכלה, חסר כוח, חסר תפקיד וחסר כל. אמנם

מקום גבוה יותר דורש יותר אחריות, אבל הוא גם מביא המון סיפוק.

זה צימאון טבעי ושאיפה ולהתקדם.  יעדיף לעבור שלבים  כל אדם 
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פועלים ולא  שרים  עבדים,  ולא  מלכים  להיות  יעדיפו  אנשים  לגדול. 
פשוטים. עשירים ולא עניים.

ואמנם ככל שהמעמד גבוה יותר, כך המחויבות גדולה יותר ומצפים
מהאדם ליותר, וכל טעות עלולה לעלות ביוקר ממש. אבל זה לא מונע

את האדם מלשאוף קדימה. כי התמורה בהתאם ורצונו להצליח ולגדול.

וכך גם לגבי צדיקים, שזהו הצימאון הגדול ביותר, לזכות לקרבת השם
גדולה ולהצליח בעבודה הרוחנית. לזכות לעולם הבא שלם ונפלא. גם

אם ידקדקו איתם יותר, זה בוודאי שווה את זה.

למרות העונשים והדקדוק, מכל מקום הצדיקים מרוויחים הכי הרבה.
הרוחני השכר  האמתי.  העונג  וזהו  השם,  קרבת  את  מרגישים  הם  כי 

האמתי הוא עצום ושווה את כל הניסיונות הגשמיים.

וצריך לדעת שכאשר האדם גדל במעמדו, כך גם כוחות הנפש שלו
שפוחדים כאלו  יש  להצליח.  והיכולת  הכוח  את  לו  יש  ואז  גדלים, 
להתקדם כי חושבים שיהיה להם קשה להתמודד, אבל כאשר יתקדמו,
ממילא יקבלו דעת וכוחות חזקים בהתאם. כמו ילד שגדל ואז כבוגר הוא

מקבל כוחות להתמודד עם מצבים שלא היה חולם שבכלל אפשריים.

למה מתנשאים על הגויים? מה ההבדל בין יהודי לגוי?

אמנם מצד הגשמיות, אנו רואים שיהודי וגוי הם לכאורה אותו דבר.
נראים דומים, מתפקדים בצורה דומה, עיניים, ידיים, רגליים, מוח, לב,

כבד וכל מערכות הגוף. אפילו מחשבות ורצונות.

אלא שמצד הנשמה הפנימית ישנו שוני עצום. שהגוי נלקח ממקום
ושורש מסוימים, והיהודי נלקח ממדור הרבה יותר גבוה. לכל אדם יש

תפקיד וכל אחד צריך להתחבר לשורשו.

הבורא מנהיג את העולם בדרך כזו שאין ברייה אחת שווה לאחרת.
לכל אחד כישורים אחרים ומטלות אחרות בהתאם לשורש נשמתו.

וכמו שיש גם חילוק בין אנשים בצורת התפיסה, המחשבה וכדומה,
כך יש חילוק כללי יותר בין יהודים לאומות העולם. בעוד שעל הגויים
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מוטל לקיים שבע מצוות בני נח ודי להם בזה, על היהודים לקיים תרי"ג
מצוות. כל אחד בהתאם לשורש נשמתו בעולם העליון.

האם צריך לשנוא את הגויים?

אמנם צריך להתייחס לגויים בחשדנות, שאין בהם אמונה ויש להם
הנפש שתכונות  כיוון  וכדומה.  דמים  שפיכות  הרס,  לפריצות,  נטייה 

שלהם הן ירודות באופן יחסי, בהתאם לשורשם.

אלא שיחד עם זאת, אין שום עניין לשנוא אותם, ועל אחת כמה וכמה
שאסור להזיק להם סתם כך, וכמו למשל לגזול גוי או לצער אותו לחינם.

מלכות של  בשלומה  מתפללים  היו  חכמים  שאדרבה,  לדעת  וצריך 
הגויים. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים שם קרבנות עבור

אומות העולם. בכל התפילות אנו מבקשים שפע עבור כל העולם וכו’.

בין הגויים ישנם גם חסידי אומות העולם ששומרים שבע מצוות בני
את ואוהבים  טובה  בדרך  ללכת  שמשתדלים  אנשים  ישנם  וכן  נח. 

היהודים. וגם אם לא, מכל מקום הם בריות שהשם יתברך ברא.

והרוצחים המחבלים  וכמו  לנו,  להזיק  רוצים  גויים  אותם  אם  ורק 
שביניהם, אז צריך למגר את התופעה, בבחינה של הקם להרגך השכם

להורגו. אבל סתם גוי לא צריך לשנוא, אלא כבדהו וחשדהו.

אבל כן צריך לשנוא את הדרך שלהם. לא להיות מושפעים מהם. לא
איתם להתחתן  שלא  בוודאי  כמותם,  להתלבש  לא  להם.  להידמות 
וכדומה. כיוון שסוף סוף זה ערבוב בין סוגי נשמות שונות במהות ממש.

לכן התורה מחייבת אותנו להיבדל מהם.

האם אפשר לבחור להיות חילונים?

צריך לדעת שעל פי האמת, לא קיים דבר כזה "חילוני". ישנן נשמות
של יהודים, שאלו נלקחו ממקום עליון מסוים. וישנן נשמות מסוג אחר

ששייכות לגויים. אבל לא קיים סוג מיוחד של נשמות לחילונים.

"חילוני" הוא המצאה חדשה של הדורות האחרונים. שהיו המושג 
כאלו שלא רצו ללכת על פי התורה ולטרוח להתנהג כמו יהודים, ומצד
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שני גם לא רצו ללכת בין הגויים ולהיחשב לכופרים וכדומה.

אז המציאו פטנט חדש, לפתוח מעין זרם חדש בו אפשר להיות יהודים
שכאילו מקבלים היתר להתנהג כמו גויים. כך הם יכולים להרגיש נוח
לעשות עבירות באופן חופשי, ואם יבואו אליהם בטענות, מיד יסבירו את

עצמם בתירוץ נפלא, שהרי הם חילונים.

וכמו שאדם יכול לבחור לעצמו במה לעסוק לצורך פרנסה או באיזה
עיר לגור וכדומה, אז כך גם אדם יוכל לבחור אם הוא רוצה ללכת בדרך

התורה ולקיים מצוות או לא. אם הוא רוצה להיות "דתי" או "חילוני".

אלא שכל זה חסר טעם לחלוטין, שכולם חייבים במידה שווה. יהודי
זה במהות הפנימית. אי אפשר לברוח מזה. בסוף כולם עתידים לתת את

הדין, דתיים וחילונים כאחד.

וכמו שאדם יעשה עבירות ויעצור אותו שוטר, אז הוא יאמר שהוא
שייך לזרם כזה שלא שומר על החוק. וכי זה משנה בכלל? אם הוא היה
נולד בתור ג’ירפה למשל, אז הוא לא היה מחויב בחוק. אבל כעת שהוא

נולד בתור בן אדם, אז הוא מחויב באופן אוטומטי.

וכך גם היהודי. הוא מחויב במצוות לא מתוך בחירה. זה לא משנה
לאיזה זרם הוא משתייך או כיצד הוא מגדיר את עצמו. הקדוש ברוך הוא
ואם אותה.  לבצע  מוכרח  והוא  מסוימת,  למטרה  לעולם  אותו  הביא 

יתחמק ויתעלם, אז הוא בוודאי ייתן על כך את הדין.

מדוע לא מספיק להיות אדם "טוב"?

הוא למהות אחת. החלק הראשון  יש שני חלקים מחוברים  לתורה 
עניינים שבין אדם לבורא, והחלק השני הוא עניינים שבין אדם לחברו.

ברגע שמקיימים רק חלק אחד מהם, בין אם זה הראשון או השני, אז
אין שלמות בעבודה ואי אפשר להגיע לתכלית.

יש שחושבים שהמטרה של המצוות שבין אדם למקום היא כדי להפוך
יותר בין אדם לחברו. ואז ממילא הם חושבים שאם את האדם לטוב 
האדם הוא אדיב וחביב, אז אין צורך לקיים את המצוות בינו לבין בוראו.
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שייך פה בין אדם לחברו  להיות טוב  עניין  נכון.  לא  כלל  זה  אבל 
זו הייתה באמת זו רק הדרך ולא המטרה העליונה. אילו  בעולם הזה. 

המטרה, אז השם יתברך היה פשוט בורא את כולם בצורה כזו.

אלא שהמטרה היא להתחבר להשם, להידבק בו ולעבוד אותו, מתוך
הניסיונות הגשמיים של העולם הזה. ואת זה עושים בשני המישורים, בין

אדם למקום ובין אדם לחברו. וזוהי העבודה השלמה.

זה טוב. כל אחד מגדיר אחרת את הטוב, יכול לדעת מה  אדם לא 
ופעמים רבות אדם חושב שהוא עושה טוב בזמן שהוא מביא לרע. הטוב

האמתי הוא טוב עליון ואלוקי.

צריך וממילא  טוב.  זה  מה  לנו  לומר  יכולה  האלוקית  התורה  רק 
להקשיב לה בכל העניינים, גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום.

האם חילונים הם כמו תינוקות שנשבו?

יודע שהוא בין הגויים, שאינו  עניין של תינוק שנשבה  ישנו  אמנם 
ואין לו ממי יודע, מכל מקום לא מבין בזה שום דבר  וגם אם  יהודי, 
ללמוד. ואם כן הדבר ברור שלא ידונו אותו בשמיים על כל מה שלא ידע,

כיוון שהיה אנוס.

וכך רצו לדמות את הדין הזה לעניין החילונים, שכיוון שלא למדו ולא
ידעו, אז אולי יוותרו להם בשמיים. וכך יש הרבה שמנפנפים בזה כמו

ססמת קסם או איזה פטור מיוחד, שהכול בסדר, כי הם תינוקות שנשבו.

נמדד על פי ומהותיים בזה. שכל אדם  גדרים ברורים  אלא שישנם 
המקום המסוים שלו, עם כל הגורמים הנלווים מסביב. בשמיים יודעים
הכל. יודעים כמה כוחות נפש היו לאדם, כמה התאמץ, אם יכול היה

ללמוד וכמה יכול היה ללמוד וכדומה.

ואם כן החילוק הוא ברור. שלא יבואו לאדם בטענות על דברים שהיו
מעבר לכוחות שלו. מוטל על האדם רק לעשות את ההשתדלות המרבית

מבחינת כוחות הנפש שלו, אבל לא מצפים ממנו מעבר לכך.

אלא שאם נהיה כנים, רוב האנשים לא עושים את מרב ההשתדלות,
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ואז משתמשים להם.  כדי שיוותרו  להיתלות בתירוצים  אלא מחפשים 
במושג תינוק שנשבה כתירוץ, אבל בשמיים יודעים הכל.

הרי הם יכולים ללמוד לו ירצו, ואז גם יוכלו לקיים. אין להם בעיה של
מסוגלות או של כישורים שכליים. אלא שנוח להם. הם מעדיפים לא
לדעת כדי לא להתחייב. זה חוסר ידיעה מרצון. שכאילו כך יהיו פטורים.

ובוודאי שמי שבוחר להתעלם, אינו נכלל בגדר של תינוק שנשבה. כי
כן יש לו אפשרות ללמוד ולדעת ואין כאן אונס כלל, אלא זלזול.

ככל ועשה  או שהשתדל  ידע,  ולא  אנוס  אבל אם אדם באמת היה 
שביכולתו, ורק שהיו דברים שלא הכיר או שלא היה מודע לחומרתם,

ולא מתוך זלזול אלא באמת מתוך חוסר ידיעה, אז מובן שיתחשבו בו.

האם תינוק שנשבה פטור מהכול?

צריך להבין שגם אם אדם נכלל בגדר של תינוק שנשבה, מכל מקום גם
שעליו כלשהם  תיקונים  יש  לו  גם  כלשהי.  מסיבה  לעולם  הגיע  הוא 

לעשות. שאם לא כן, אז בשביל מה בכלל הגיע לעולם?

ואמנם אם הוא באמת אנוס לחלוטין, כמו אדם שגר בארץ רחוקה ולא
יודע שהוא יהודי ומעולם לא שמע על התורה והיהדות, אז לא יבואו
אליו בטענות מדוע לא קיים את מצוות התורה, אבל מכל מקום גם עליו

יהיו טענות כלשהן. גם ממנו תובעים להתקדם בדרך שלו.

לכן כל אדם נולד עם מה שמכונה מצפון. שזה בעצם הקול הפנימי,
הנשמה, העזרה מהעולמות העליונים שמכוונים אותנו.

ואז כאשר אדם עושה דבר לא טוב, הוא מרגיש את זה. אמנם לא בכל
יש עניין רוחני אחר. אבל תמיד  כיוון שכל אחד נמצא במיקום  דבר, 

מסוים שהוא נוגע בו, שלפחות שם יש לו כעת בחירה, ושם הוא ירגיש.

הזדמנות לו  שיש  או  חסד,  עשיית  של  בעניין  נתקל  הוא  ולמשל 
להרוויח על חשבון אחרים וכדומה, אז המצפון מכוון אותו. הוא מבין

מה טוב. וכעת יש לו בחירה בין נאמנות לרגש הפנימי לבין היצר.

אז אותה בחירה תוביל אותו הלאה למקום גבוה יבחר בטוב,  ואם 
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יותר. ואז יהיה לו מעט קל יותר להימנע מאותו רע בפעם הבאה, וגם
יתנוצץ לו עניין חדש במצפון, שיעניק לו בחירה במקום שקודם לכן לא

היה יכול להכיל.

וכך לאט לאט האדם יכול לצמוח. מתוך עצמו ובלי כלי עזר חיצוניים.
ואם יתמיד בכך, משמיים יזמנו אותו לנסיבות הראויות כך שיזכה גם

להכיר את התורה ולהתעלות.

אמנם זה קשה יותר, אבל אם אדם נולד לכך, אז זו העבודה שלו. וכמו
אברהם אבינו, שלמד את כל יסודות האמונה מעצמו, עד שקיים את כל

מצוות התורה הרבה לפני שהיא בכלל ניתנה.

למה השם מדקדק בפרטים ולא מוותר ומעלים עין?

השם יתברך נתן לנו את התורה הקדושה במתנה. זוהי ההדרכה שלנו
להגיע למקום עליון ונפלא עבורנו. במשל גשמי, אפשר להסתכל על זה

כמפה שמכוונת אותנו אל המטרה.

ומובן הדבר, שכל סטייה קטנה מהדרך, תוביל אותנו למקום שונה
אבל נורא,  לא  זה  קטנים  מרחקים  על  כשמדובר  ואמנם  לחלוטין. 
כשמדובר על מרחקים עצומים בעולמות העליונים, אז כל סטייה קטנה

תוביל אותנו למקום מרוחק ביותר.

לכן השם יתברך נתן לנו פרטים מרובים שלפעמים נראים לנו אפילו
קטנוניים. וכי מה אכפת לו אם נעשה כך או כך?

אלא שזה נעשה עבורנו, כדי שניצמד ככל שאפשר לדרך הנכונה וכך
כך ככל שאפשר  להיות מתוקנים  המטרה.  אל  שנוכל  קרוב  הכי  נגיע 

שנהיה כלי ראוי להכיל את אור השם יתברך ונזכה ליהנות מזיו שכינתו.

תהיה התוצאה  ואז  חובבנית,  עבודה  יעשה  מקצוע  שבעל  וכמו 
בהתאם. אם אדם יזלזל בפרט מסוים ויתעצל בפרט אחר, בסופו של דבר
הוא ימצא את עצמו עם כלי רעוע שלא יכול כלל לקבל את כל השפע

שהשם יתברך רוצה לתת לו.

לכן צריך לדקדק בכל פרט כדי להגיע למקום הטוב ביותר עבורנו.

 247 



שאלות על החרדים  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

שאלות על החרדים

כהשלמה לחלק השאלות, יש להתייחס לשאלות רבות שמצביעות על
ענייני אמונה והשקפה, אלא שמוצגות כשאלות כלפי הציבור החרדי,

שתופסים אותו כמייצג בהנהגות שלו את אותה אמונה.

שלפעמים יש תמיהות על הנהגות בציבור החרדי וקושיות שמופנות
אליהם, אבל באמת זה מצביע על משהו פנימי יותר, על ספקות באמונה

ועל תמיהות בעניין השקפת התורה.

מהשקפת אלא  פרטיים,  כאנשים  מהחרדים  לאנשים  אכפת  לא  כי 
העולם התורנית שהם מייצגים. ואז כשבאים בטענות על חרדים, רומזים

בעקיפין לטענות על דרך התורה.

מתוך שמסתכלים  הבנה.  מחוסר  נובע  הכל  המקרים  ברוב  ובאמת 
נקודת מבט מצומצמת וחסרים המון פרטים, וכל מה שצריך הוא ללמוד

מעט ולהעמיק במידע, וכך לקבל תמונה שונה לחלוטין.

ואמנם מובן הדבר שאי אפשר לספק תשובות מכלילות שמתיימרות
לייצג ציבור שלם, שהרי כל אדם הוא פרטי, אדון לעצמו וחושב בצורה
שונה. אלא שכוונת הדברים היא להציג את השקפת התורה באופן כללי.

אין לנו עסק באנשים כאלו ואחרים, אלא רק בהצגת הדרך עצמה,
השקפה של אמונה. ממילא זה ייתן אור והסברים להמון תמיהות, וכך

נקבל יסודות חזקים לדרך ההתבוננות על העולם.

אמתי רצון  מתוך  נקיה  בצורה  להגיע  כן  לפני  שחשוב מאוד  אלא 
ממה פגזים  צרור  עם  טעון,  מגיע  האדם  רבות  שפעמים  כיוון  לדעת. 
ששמע בכלי התקשורת והשרישו בלבו, עם טענות שווא שהתרגל אליהן,
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עם מוסכמות שנראות לו כערך עליון וכו’.

ואם אדם יגיע בצורה כזו, אז בוודאי שאין לו סיכוי להבין חצי דבר.
כיוון שאינו מוכן לקבל. הוא נעול על הדברים שהוא קיבל ולא מוכן

לשמוע משהו שונה מכך.

אבל אם אדם יגיע עם ראש פתוח לשמוע צד פחות מוכר, עם רצון
לדעת אמת ולחקור דברים בהיגיון, אז יוכל לצאת נשכר מאוד, עם ידע

מבוסס ועם דרך נפלאה להתבונן על החיים.

שורש ההתנצחות

וצריך לדעת שלא לחינם להרבה אנשים יש עניין ומטרה להשתלח
בחרדים, למצוא שם טעויות ולומר שכל הדרך היא שקר.

כי יש כאלו שחיים בצורה רחוקה וברדיפת תאוות, אלא שהמצפון
זועק והלב לא נותן להם שקט, כי הם לא חיים אמת. אז הם יעשו הכל

להוכיח שגם דרך התורה היא בעצם שקר, וכך יסירו אחריות.

כל מה שנשאר הוא למצוא איזו פרצה. משהו לא בסדר אצל החרדים,
שכביכול הולכים באותה דרך. איזה קלקול, עיוות, חוסר צדק או חוסר

מוסריות וכך כאילו להוכיח שגם הדרך הזו היא שקר.

אז אם אדם עם זקן וחליפה גונב, מבחינתם כל החרדים גנבים וכל
התורה חס ושלום לא שווה. אם חרדים לא עובדים, לא מתגייסים או לא

עומדים בצפירה, אז כאילו יש פטור מלקיים את התורה.

הם נאחזים בכל דבר והופכים אותו מהותי, גם אם הוא בכלל לא קשור
אליהם. וכי מה אכפת לאדם אם חברו עובד או לא? הרי זה עניין פרטי
והרי ישנם גם כאלו יש חיוב לעבוד?  וכי  שלו שלא פוגע באף אחד. 

שאינם חרדים שלא עובדים וזה לא מפריע לו כלל?

אלא שהכול זה רק תירוץ להפיל את הדרך ולהיות חופשיים מהאמת.
היא התורה  שהשקפת  מוכיחות  בעצמן  שלהם  הטענות  אדרבה,  אבל 

האמת והמוסר.

ולמשל שמציגים אדם עם כיפה שגנב או שיקר, ומנסים להוכיח בזה
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כביכול שדרך התורה לא טובה, אבל בפועל מוכיחים בזה בדיוק את
ההפך. שמזדעזעים דווקא בגלל שהוא עם כיפה. כי המעשה הלא מוסרי

נוגד את הכיפה שמייצגת מוסריות. מצפים מאדם עם כיפה להיות ערכי.

הרי לאף אחד לא אכפת איזו חולצה לבש או מה התחביבים שלו, רק
שהיה עם כיפה. כי מבינים שחוסר מוסר סותר לכיפה, וזה מה שמרעיש.

ויוצא שכולם מודים שהכיפה מייצגת מוסר ואמת. יתכן שאותו אדם
פרטי עשה דבר לא מוסרי, אבל כולם מסכימים שהכיפה בכללות מסמלת

השקפה של מוסר. חוסר המוסר הוא למרות הכיפה ולא בגלל הכיפה.

וכן לגבי הנהגות רבות של חרדים. שאמנם ישנם המון עיוותים וחוסר
צדק בעולם, אבל לא מתרגשים מזה וזה לא מפתיע אף אחד. אבל אצל

חרדים שמייצגים תורה ומוסריות זה מרעיש ומזעזע, כי זו סתירה.

כי כולם מסכימים שהחרדים הם כעין מייצגים של השקפת התורה,
שהיא האמתית, המוסרית והטובה, ולכן כועסים, כי מצפים מהם ליותר.

מכל מקום, ננסה כעת ליישב את התמיהות הרבות שמצויות בפועל
לגבי הנהגות מקובלות בקרב הציבור החרדי.

לשם כך צריך לנסות להסיר את כל הדעות הקדומות, את כל השמועות
אמתי רצון  מתוך  נקיה  בצורה  להגיע  ולנסות  המעוותים,  והפירושים 

לדעת, ללמוד ולקבל תשובות. וכך הדברים יוכלו להתיישב על הלב.

למה החרדים מכעיסים ומעצבנים?

מתוך שאנשים יראי שמיים משתדלים לרסן את היצרים וללכת על פי
הנהגת התורה הקדושה והמוסריות, אז קשה לקבל שם דברים שנוגדים

למוסריות.

וכמו לשמוע אדם שידוע כצדיק גדול מנבל את פיו. זה קשה לתפיסה,
מזעזע ומאכזב. ואמנם כמעט כל אדם מנבל את פיו פעמים רבות וכן
שומע חברים ומשפחה שמנבלים את הפה, אבל זה לא מפריע לו. כי הוא

לא מצפה מהם ליותר. אבל מאדם צדיק הוא מצפה לנהוג אחרת.

וכמו שכל העולם שונא אותנו ומאשים אותנו בפשעי מלחמה. והרי
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ולא אנחנו מדינה קטנה רודפת שלום ומוסריות, משתדלים לא להזיק 
פשע ארגוני  אכזריים,  ברודנים  מלא  העולם  וכל  אחד,  באף  לפגוע 

ואנשים חסרי מוסר, ואם כן אנחנו צדיקים ומה רוצים מאיתנו?

אלא שאדרבה, דווקא מתוך שאנו מוסריים, אז מצפים שנהיה מוסריים
עד הסוף. ואם נילחם במחבלים אכזריים כהגנה עצמית, אז כולם יאשימו
אותנו בפשעי מלחמה. כי אומה אכזרית מצופה להתנהג באכזריות וזה

מתקבל, אבל ממדינה מוסרית מצפים להרבה יותר.

ידועה כטובה והיא  כך בצורה דומה, החרדים מייצגים את התורה, 
ומוסרית. אז כשאנשי הרחוב מנבלים את הפה, מרמים ועושים דברים
גרועים, זה מתקבל ואין שאלות. אבל אם איזו פעם חרדי יעשה משהו

כזה, זה יכעיס וישניא את הדת.

ואמנם בוודאי שהמעשה עצמו גרוע ואף אחד לא בא להצדיק את זה.
אבל מכל מקום צריך לשפוט את הדברים בצורה הוגנת.

למה החרדים משליכים אבנים על עוברי אורח?

יש אנשים פרטיים, שפועלים על דעת עצמם ובוודאי לא מייצגים את
כלל הציבור, שמתיימרים לקנא את קנאת השם. ואז זורקים אבנים על
או צנוע  לבושות  שאינן  בנשים  פוגעים  בשבת,  שנוסעות  מכוניות 

משחיתים ועושים נזקים שונים בכל מיני עניינים שעולים לכותרות.

ואמנם הדבר ברור שחילול שבת או חוסר צניעות וכדומה הם עברות
חמורות וקשות, אלא שמכל מקום בוודאי שאין עניין לפגוע או לצער

אנשים שאינם מכירים את הדרך וזו לא דרכה של תורה.

לכן מובן הדבר שכל התופעות האלו למיניהן בוודאי לא מייצגות את
ההשקפה החרדית ואת התורה, ואדרבה, זה נוגד את ההשקפה.

יודע והוא  חרדים,  או מכרים  קרובים  ושם  פה  יש  אדם  לכל  והרי 
שאותם אנשים נחמדים מאוד והם לא מאלו שזורקים אבנים או מתנהגים

בדרכים פוגעניות. כי באמת זה לא מצוי וזה לא מה שמייצג את התורה.

התופעות האלו הן בודדות, ורק שעולות לכותרות ועושות הרבה רעש.
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דברים מרעישים, אז מתמקדים בעניין לזעזע עם  בתקשורת מחפשים 
עסיסי ומתובל, למרות שזה כמעט לא קיים, ובטח שלא מייצג אף אחד.

למה החרדים שונאים את המדינה?

היהודים את  שלא  ובטח  עצמה,  המדינה  את  שונאים  לא  החרדים 
לדרך להשקפה,  מתנגדים  שהם  אלא  אותה.  ומרכיבים  בה  היושבים 

ההנהגה ולחוקים שבה, שאינם לרוח התורה כלל.

יהודית, עליה להתנהל על פי חוקי התורה וההלכה, שבתור מדינה 
שהם שורש היהדות. אלא שבפועל המדינה מתנהלת על פי חוקי הגויים.

מדינת ישראל, שמתיימרת להיות יהודית, מתפקדת ללא כל הבדלי דת
וללא זכר או התייחסות לבורא או לתורה הקדושה.

אנשים מדתות שונות מקבלים זכויות שוות, ואפילו אפליות מתקנות
במהותם, יהודים  שונאי  גויים  מחבלים  יש  יהודי.  על  גוי  שמעדיפות 

שבאופן טכני גרים פה וכך מקבלים זכויות טובות יותר מיהודים.

רבים מקומות  בשבת,  עבודה  שמכריחים  עבודה  מקומות  ישנם 
בידור לתרבות של  לצאת  לחץ חברתי  לא כשרים,  שמוכרים מאכלים 

פרוץ, ערבוב של גברים ונשים, חילול שבת וכו’.

על אבולוציה,  ועל  דרווין  על  לומדים  ממלכתיים  חינוך  במוסדות 
וכאילו שאין לנו שום קשר למקורות ולשורשים של ונצרות,  איסלאם 

עצמנו. וכל זה מקבל אישור ותמיכה מצד רשויות המדינה.

שם המדינה "ישראל" הפך להיות כאילו חסר משמעות, שלא רואים
שום קשר לשורשים ויש הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה.

ראשי הממשלה, השרים וחברי הכנסת שכאילו מייצגים את המדינה
היהודית, אינם שומרי מצוות ואפילו לא חובשים כיפה לראשם, למרות

שזהו אחד הסימנים המובהקים ליהודים.

ערביות. מפלגות  וישנן  בתורה,  להילחם  מטרתן  שכל  מפלגות  יש 

מהצד הטכני זה אפשרי שיהיה רוב של גויים ואפילו ראש ממשלה גוי.
הנאורה בגרמניה  כמו  דמוקרטיה  אותה  דמוקרטיה.  פי  על  הכל 
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והאצילית, שהעלתה את היטלר ימ"ש לשלטון.

יותר לחשובים  להיות  הפכו  הצבאיים  הטקסים  או  ההמנון  הדגל, 
לאנשים מאשר קיום התורה והמצוות. אנשים מוכנים לרמוס את המצוות

ולזלזל בתורה, אבל יתייחסו בכבוד לכל מה שנוגע למדינה.

כאילו מחקו את כל ההיסטוריה היהודית שלנו בת אלפי שנים, את כל
המסורת העתיקה שעברה במשך דורות, וכאילו שההיסטוריה שלנו כעם

החלה רק בקום המדינה.

משבחים את צה"ל וכוחות הביטחון, מספרים על המלחמות מאז קום
את הוא,  ברוך  הקדוש  את  המסורת,  את  מזכירים  לא  אבל  המדינה, 
התורה, וכאילו שכל זה חסר משמעות. שכאילו כוחנו ועוצם ידינו עשה

את החיל הזה.

אנשים שכחו שכל הבסיס והמהות של המדינה היא התורה. שעוד
לפני שהקמנו את המדינה כבר היינו עם. שאנו בארץ ישראל כיוון שאנו
בני ישראל, שקיבלנו בירושה את הארץ שהובטחה לו. ללא כל המסורת

הקדומה והמפוארת הזו, כל המדינה לא הייתה שווה כלום.

המדינה עם כל סממניה הם חדשים יחסית. עניין של עשרות שנים.
זו שעושה אבל היהדות העתיקה כדת, שקיימת כבר אלפי שנים, היא 
לזנוח את יתכן  אותנו עם אחד. היא הסיבה להקמת המדינה. אז איך 

העיקר ולסגוד לתפל?

אבל למה צריך מדינת הלכה?

עם ישראל עבר אינספור גלויות, צרות וגזרות במשך אלפי שנים, עד
שנוצר מצב בו לא הצלחנו להסתדר בשום מקום בעולם. הסיבה לכך

הייתה השוני העצום שבין הדת שלנו לתפיסת אומות העולם.

כי לא הסכימו לקבל את זה שאנו מלים את הבנים, לא עושים מלאכה
בשבת ומקיימים את מצוות התורה ללא פשרות. לכן גרשו אותנו מכל

מקום ונלחמו בנו.

משלנו. עצמאית  מדינה  להקים  ודחוף,  גמור  להכרח  הביא  זה  כל 
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מדינה יהודית שנוכל לקיים בה מצוות ולהתנהג כיהודים ללא חשש.

יוצא שהסיבה היחידה להקמת המדינה הייתה הצורך שלנו לשמור על
דתנו, הדת היהודית, ללכת בדרך התורה והמצוות.

והרי אילו היינו עוזבים את הדת ומקבלים את תפיסת אומות העולם,
אז לא היה בכלל צורך להקים מדינה. היה אפשר להסתדר בכל מקום
ותמוהים בעיני אחר. אבל לא הסכמנו לוותר. בכל מקום היינו שונים 

כולם. רק בגלל הדת.

רק השוני העצום בהשקפה ובדת, הוא זה שהכריח את הקמת המדינה,
ודווקא בארץ ישראל שהיא הארץ שלנו על פי התורה והמסורת הידועה.
בשביל זה כל הטורח הגדול, להיבדל מאומות העולם. להתנהג כיהודים

כפי שהתורה מצווה אותנו.

של והמהות  הסיבה  שכל  ברורה,  בצורה  להבין  אפשר  זה,  ומכל 
המדינה היהודית שהקמנו, היא עניין הדת. ואם כן מובן שעליה להתנהל
על פי הדת היהודית, עם חוקים, מנהגים והלכות של הדת היהודית. שרק

לשם זה הקמנו אותה מלכתחילה.

ואיך אפשר לקחת את אותה תפיסה של אומות העולם, ולקבל אותה
מאותה לברוח  כדי  רק  להקים  שנאלצנו  היהודית  למדינה  כתפיסה 

תפיסה? הרי אנו סותרים בזה את עצמנו.

אבל מה רע במדינה חופשית?

לכאורה, היה אפשר לטעון שמדינה חופשית היא פתרון לכל. שכל
אחד חופשי לחיות בה כרצונו לפי השקפת עולמו.

כזו. כי חוקים וכללים קיימים בכל אבל בפועל לא קיימת מציאות 
אי וכדומה.  בתי משפט, ממשלה, משטרה  כולם.  ומחייבים את  אופן 

אפשר לבטל את זה ולחיות בצורה חופשית ללא מוגבלות.

ולמשל כשיש מחלוקת בין אנשים ובית הדין צריך להכריע ביניהם,
מוכרחים להיות כללים לפסיקת הדין. מוכרחים לפסוק מי צודק. השאלה

היא רק מהיכן קובעים את הכללים האלו? מי ממציא או בוחר אותם?
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אז אומות העולם פועלות מתוך שכל ואילוצים, היגיון, בכירים, רוב,
הסקת מסקנות, מדינות אחרות, ובקיצור על פי תפיסה שכלית.

אבל מדינה יהודית מוכרחה להתנהל על פי חוקים יהודיים, על פי
התורה והמסורת היהודית, כפי שהשם ציווה וכפי שאנו מחויבים.

מה מפריע בחוקים של בתי המשפט?

מתוך השקפת העולם החדשה שהמציאו על פי חוקי הגויים, ישנם
נוגדים את חוקי וסילופים בכל מערכת המשפט. שאלו  המון עיוותים 

התורה הקדושה.

ויוצא למשל שאדם יכול לתבוע את חברו בבית משפט, ולזכות על פי
חוקי המדינה כך שחברו יחויב לשלם לו סכום כסף למשל, למרות שעל

פי האמת זהו גזל גמור והפך התורה.

החייב הופך לזכאי והזכאי לחייב. המותר אסור והאסור מותר. כל זה
יוצר מצבים בעייתיים שנוגדים לחלוטין את ההלכה. שבמקום ללכת על

פי התורה הולכים על פי חוק אזרחי ותופסים אותו כקובע.

ואז באים פקחים ונותנים דוחות, אנשי הוצאה לפועל מצערים אנשים,
ועוברים איסורים חמורים. נגד המוסריות  אנשי חוק פועלים  עוד  וכן 

וכולם בטוחים שהם צדיקים שמבצעים את המוטל עליהם.

אנשים פרטיים תובעים זה את זה ובטוחים שהם בסדר, שומרי חוק
פי על  שבפועל  למרות  שצריך,  מה  ועושים  המוסר  פי  על  שפועלים 

התורה הם מזיקים, גזלנים, עושים עוול ונחשבים כרשעים.

אבל למה צריך גם חוקי דת?

צריך מדוע  אבל  לחברו.  אדם  בדיני  חוקים  שחייבים  מובן  אמנם 
להכריח שהמדינה תתנהל על פי ההלכה גם במקומות שלא מפריעים

ומזיקים לאחרים, וכמו בעניינים שבין אדם למקום?

אלא שכל עבירה שאדם עושה, וגם אם זו עבירה שבין אדם למקום
בשני הסביבה  לכל  עצום  נזק  עושה  מקום  מכל  מזיקה,  לא  שנראית 

מישורים, באופן ישיר ובאופן עקיף.
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באופן ישיר, היא גורמת לנזק רוחני, קטרוג ודינים לכל הסביבה. שכל
ישראל ערבים זה לזה, וגם אם רק אחד חוטא, כולם ניזוקים. וכמו בספר
יהושע שעכן מעל בחרם וגרם להפסד במלחמה ולמוות. מי יודע כמה

נזק, מחלות, מלחמות, צרות ורעות הגיעו על כל עבירה בודדת.

ובאופן עקיף, העברה גורמת לרפיון. שכל אחד מושפע מהשני, ואם
אדם עושה עבירה, אז היא נראית פחות חמורה בעיני כל מי שרואה או

שומע על כך, וממילא היא מדרדרת את כל הסביבה.

כמה לפני  שעד  בפועל.  הגדולה  הירידה  את  לראות  שאפשר  וכפי 
דורות, רבים היו שומרי תורה ומצוות. אבל כעת גדלים בצורה חופשית
ומתירנית ולא רואים הכרח בשמירת תורה ומצוות. אחד עושה עבירה,

החבר אחריו, ותוך זמן קצר כולם בטוחים שזה מותר.

ועל אחת כמה וכמה אם מדובר על עבירות המוניות, שאז זה כבר יוצר
כולם מספיק חזקים להתמודד, ואז לחצים כבדים מצד החברה. שלא 

בלית ברירה משתכנעים מתוך חוסר נעימות או לחץ חברתי.

ואמנם כל אדם עושה בביתו ככל העולה על רוחו. כל אדם אחראי
לעצמו ובעל בחירה, וזה עניין שלו מול השם יתברך. אבל לפחות בתור
מדינה יהודית ככלל, מוכרחים להתחשב במסורת היהודית. לכן מוכרחים

לחוקק את החוקים דווקא על פי היהדות ברוח ההלכה.

למה יש כפיה דתית?

אילו באמת הייתה כפיה דתית, אז כל המדינה הייתה שומרת תורה
ומצוות. אלא שבדיוק להפך, זו מדינה חופשית וברובה חילונית. על אף
הסתירה וחוסר ההיגיון שבכך, שכל מטרת הקמת המדינה הייתה עבור

היבדלות מאומות העולם לשם שמירת תורה ומצוות.

כשרים, שאינם  עסק  בתי  בשבת,  שנוסעים  רכבים  המון  ישנם  הרי 
כנסיות ומסגדים, תקציבים ומענקים לגויים, לכתות ולשונאי דת, אירועי
ספורט, מועדונים, בידור, הפקרות ועוד המון דברים שאינם כלל לרוח

ההלכה. ואם כן מובן שאין כפיה דתית כלל.
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אלא שמה שמפריע לאותם אנשים שצועקים "כפיה דתית" זה שישנם
מדי פעם חוקים שונים במדינה שנוגעים לדת. אבל כל מי שיסתכל יוכל
לראות שיש הרבה יותר כפיה חילונית במדינה. שעיקר התרבות מסביב

לצערנו היא חילונית.

פי על  שהולכים  ולמשטרה,  המשפט  לבתי  לציית  עלינו  שכופים 
הנהגות וחוקים של אומות העולם ונוגדים את ההלכה. כופים עלינו קיום
אירועי "תרבות" שונים שנוגדים לחלוטין את היהדות. כופים עלינו את

תוכן הלימוד בבתי הספר. וכן עוד הרבה.

קטנים דברים  אותם  כלל.  ההלכה  לרוח  אינם  המדינה  חוקי  רוב 
שעליהם טוענים שזו "כפיה דתית", הם רק התגוננות, הצלה מועטה של

קיום לדת ושמירת מעט צביון יהודי.

מדוע החרדים מתנגדים לציונות?

להחזיר ששואף  המקורי,  הציונות  רעיון  בין  הפרדה  לעשות  צריך 
עטרה ליושנה ולהעלות את היהדות למקומה הראוי, לבין מה שמכנים
היום בשם "ציונות", ששם השאיפה הפוכה, להעלים ולבטל את היהדות

ולהפוך ליהודים מודרניים חסרי דת.

הרעיון המקורי בוודאי מבורך. משמעותו לחפוץ בארץ ישראל ובבניין
המזון, בברכת  ציון  את  ומזכירים  תדיר  מתפללים  זה  ועל  ירושלים, 

בתפילת העמידה, במזמורי תהלים ועוד.

אבל מה שמכנים היום כציונות רחוק מאוד מזה. שרוצים להעלים את
הדת וליצור מדינה חופשית. לשים את המדינה במרכז, ולזלזל בערכי

הדת, תוך חיקוי של אומות העולם ורמיסת היהדות.

ראשי הציונות הם אלו שיזמו את המהלך של הקמת מדינה רחוקה
שנות אור מיהדות. הם אלו שפועלים כדי להעלים את הדת היהודית, את
התורה, את המצוות ואת יראת השמיים, ולהישאר עם "יהדות" חדשה

וחופשית, לחיות כפי שחיים שאר אומות העולם.
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למה החרדים לא חוגגים את יום העצמאות?

וזכינו לשוב לארצנו יום בו נעשו נסים לישראל  יום העצמאות זהו 
הקדושה לאחר כאלפיים שנות גלות. ועל כן בוודאי יש להודות להשם.

אלא שיחד עם זאת נזכור שהסיבה להקמת המדינה הייתה שתהיה לנו
עצמאות כיהודים חופשיים שאינם משועבדים לאומות העולם ולחוקי

הגויים. אלא שבפועל, הדבר רחוק מאוד מכך.

שאותה מדינה "יהודית" מונהגת על פי חוקי גויים, תוך פריקת עול
ורמיסת ערכי היהדות. וכפי שמכנים את זה "מדינה חילונית".

ואדרבה, קודם הקמת המדינה, אנשים ידעו שהם יהודים רק מכוח
הדת, מצד התורה והמצוות. אבל לאחר שהוקמה המדינה, מתייחסים

ליהדות כלאום, וכאילו שאין לזה שום קשר או מחויבות לדת.

אפשר גם להסתכל על הצורה בה חוגגים את יום העצמאות, שעושים
במות ושרים שירים של גויים או בהשפעתם, עם לבוש פרוץ של גויים,
רוקדים במעורב גברים ונשים וכו’. הכל באיסורים ועבירות, רומסים את

היהדות ומחקים את אומות העולם.

ואם כן יוצא שאין לנו באמת עצמאות כיהודים. שאין הרבה הבדל בין
מדינת ישראל לשאר המדינות, שהרי בכולם יש תרבות רחוקה מיהדות

שמאיימת על קיום דת ישראל על פי התורה.

כשזה קרה בעבר, עלינו לכאן והקמנו מדינה יהודית בארץ ישראל.
אבל כעת שזה מתרחש בתוך המדינה היהודית, לאן נוכל ללכת?

"לתפארת כוכבים  מעובדי  טקסים  השאילו  לא  הקדושים  אבותינו 
מדינת ישראל" כדי לחייך ולהיראות טוב מול המצלמות, אלא התפללו
ועבדו את הקדוש ברוך הוא, על פי התורה הקדושה. וכך ראוי גם לנו

ללמוד מהם ולעשות בעצמנו.

מדוע רבנים מתעסקים בפוליטיקה ואיך יש להם מפלגות?

לצערנו, מכורח הנסיבות, הגענו למצב של היום בו המדינה מונהגת
גויים ואנשים רחוקים מתורה ומצוות. וכל זה יוצר על ידי חוקים של 
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איום גדול על כל המשך הקיום של התורה והיהדות.

ילמדו רוצים להתערב בענייני הדת. להחליט מה  אנשי הפוליטיקה 
כיצד כשרות,  גופי  יתנהלו  כיצד  יתנהל מהלך הגיור,  כיצד  בישיבות, 

יתנהלו בתי דין, מה מותר ומה אסור וכן כל שאר החוקים במדינה.

מה ולהציל  הגזרות  את  למנוע  כוחם  בכל  מנסים  הדור  גדולי  לכן 
שאפשר. הן בהשתדלות רוחנית בתפילה וחיזוק, והן בהשתדלות גשמית

בהקמת מפלגות שישמרו על הערכים היהודיים במדינה.

אנשים מבינים שהתורה היא דבר טהור ומצד שני הפוליטיקה היא דבר
מלוכלך, ולכן זה לא נראה טוב בכלל כאשר מנסים לשלב אותם יחד.

אלא שההסתכלות אינה נכונה.

לזה קשר לעולם הזה. שאין  לא קשורה  שחושבים כאילו שהתורה 
את לתת  רוצים  ואז  וכדומה.  לכלכלה  לביטחון,  המדינה,  להנהגת 
ההנהגה בידי הפוליטיקאים, ושאנשי התורה ילכו ללמוד בישיבות ויעזבו

את העולם בשקט.

אבל לפי התורה אין דבר כזה פוליטיקה. ההנהגה האמתית שצריכה
פי על  שקובעים  ההחלטות  מקבלי  הם  הדור.  גדולי  ביד  היא  להיות 

הוראות וחוקי התורה. כך היה אצל משה רבינו, יהושע, השופטים וכו’.

גדולי הדור צריכים להיות ראשי העם, בלי בחירות ופוליטיקה כלל.
וכמו שרבים הולכים לגדולי הדור לבקש עצה או ברכה, ואפילו שזה
בעניינים שלא קשורים כלל לתורה. כי התורה אינה נפרדת מהחיים, אלא

שהיא הדרך והכללים איך לחיות את החיים.

אם תהיה הנהגה של תורה, אז ממילא הכל יסתדר בדרך נס. יהיה שפע
רוחני וגם גשמי. עושר. ביטחון. לא יהיו מלחמות. תהיה ברכה בכל. וזה

מפורש בתורה, שהכול תלוי באם נלך בדרך השם.

ודמוקרטיה פוליטיקה  כיוון שכעת המדינה מונהגת בדרך של  אבל 
בעל כורחנו, אז מנסים לכל הפחות להציל מה שאפשר.

מתלכלכות שאמנם  חרדיות,  מפלגות  מנהיגים  הדור  גדולי  לכן 
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נאבקים לשמור על היהדות שלנו. הם זאת  יחד עם  בפוליטיקה, אבל 
נלחמות עבורנו כדי לשמור ערכים יהודיים במדינה.

וצריך לדעת שכל זה נועד בעיקר לטובת הציבור שאינו חרדי. שאם יש
ניסיונות של חילול שבת, בעיות כשרות, פריצות, מיסיונריות וכדומה, אז

אדם ירא שמיים ימסור נפש. החלשים יותר הם אלו שעלולים ליפול.

למה רבנים פוסקים למי להצביע בבחירות? וכי זו הלכה?

כפי שנאמר, הנהגת המדינה אינה עניין פוליטי כלל. וכך כל אדם צריך
להתייחס לעניין הבחירות. לא בתור פוליטיקה, עם דעה כזו או אחרת,

ימין או שמאל וכו’. כל זה הבל שולי, דעה מוגבלת וחולפת.

כל בר דעת עם מעט אמונה מבין שהשם יתברך מנהיג את העולם, ואז
רצונו, לעשות  לפניו,  רוח  נחת  לעשות  הוא  שחשוב  מה  כל  ממילא 

להרבות בתורה ומצוות, ואז ממילא הכל יגיע למקום טוב.

זה לא משנה מי ייבחר ומה הוא הבטיח לעשות, כיוון שכל ההנהגה
ביד השם. ראשי ממשלה ושרים הם בסך הכל כמו בובות. רק רצון השם
הוא שיתקיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. לכן מובן שהדבר
היחיד שבאמת חשוב הוא כמה כוח יש לתורה, להגביר יראת שמיים, וזה

מה שייתן סיוע והצלחה לכל הנהגת המדינה בכל התחומים.

חזק מנהיג  מאשר  וביהדות,  בתורה  שישקיע  פשוט  מנהיג  עדיף 
שכביכול ינצח מלחמות, יוריד מסים ויביא לשפע גדול, ויחד עם זאת
יחטיא את הרבים ויביא לחילולי שבת וסגירת תלמודי תורה וכדומה. כי

רק התורה היא העיקר.

כשהרבנים מוציאים פסיקה לבחור במפלגה כזו או אחרת, זה לא עניין
פוליטי. לא כמו שכולם מתווכחים ביניהם, היום בעד ההוא ומחר משנים
את דעתם, מתוך השקפת עולם רגעית. אלא שזה עניין רוחני. לשמור על
לחזק ומקוואות,  מדרש  בתי  להוסיף  תורה,  להרבות  שלנו.  התורה 

כשרויות, למנוע חילולי שבת, להילחם ברמיסת הדת וכו’.

התנגדות יש  למישהו  לא משנה אם  גם  מובן הדבר שזה  זה,  ולפי 
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פוליטית לאותה מפלגה, או לאנשיה שיושבים בכנסת. כי לא להם אנו
לנו שום עסק בפוליטיקה. רק ואין  לזה שום משמעות  אין  מצביעים. 

בחיזוק התורה. מצביעים לקדוש ברוך הוא ואהבת התורה.

זה מחייב את לדעת שלאחר שהרבנים הוציאו את פסיקתם,  וצריך 
כולם. התורה בפרשת שופטים מצווה אותנו להקשיב לגדולי הדור ולא

לסור מדבריהם. גם אם זה נשמע נגד ההיגיון.

ונתנהל על פי הלכה, כל השאר ניתן את הכוח העיקרי לתורה  ואם 
יסתדר מאליו. וכפי שמובטח בתורה, ולמשל בפרשת בחוקותי, שאם נלך

בחוקות השם, הכל יהיה טוב ונקבל שפע ללא טרדות.

ואם חס ושלום הדברים לא יתנהלו על פי הלכה, אז גם ראש הממשלה
נגד השם. תבונה  ואין  עצה  אין  כי  לנו.  לעזור  יוכל  לא  ביותר  החזק 

והדברים ברורים ומפורשים במקומות רבים בתורה.

למה החרדים שונאים את החילונים?

יש שחושבים שחרדים שונאים חילונים. אבל חס ושלום שאדם ירא
שמיים ישנא יהודי מאחיו. בתוך כל יהודי ישנה נשמה קדושה מעולמות

עליונים, חלק אלוקי ממעל, ואיך אפשר לשנוא את זה?

אלא שלפעמים טועים בזה, כיוון שאנשים יראי שמיים שונאים את
ההשקפה הרחוקה, את העבירות, את הרדידות ואת ההתרסה. אבל כל זה

התעסקות בחיצוניות, ובוודאי שאין שנאה פנימית לאדם עצמו.

מנסים בכל שמיים  יראי  שאנשים  זה בפשטות.  את  לראות  ואפשר 
כוחם לקרב כל יהודי לחיק התורה והמצוות. וכי הם מרוויחים מזה? וכי

מישהו נותן להם עמלות או שכר גשמי?

יבחרו בדרכים לא ואם  אלא שכמו שאדם אוהב את בני משפחתו, 
ולא מאהבה  נעשה  בוודאי  זה  וכל  עליהם.  יכעס  אז  ומזיקות  טובות 
יראי השמיים שרואים את האמת, משנאה, כיוון שרוצה בטובתם. כך 

מרגישים כאב עצום כשרואים את אחיהם רחוקים מהדרך.

עושים שבו  מסוים  למקום  נקלע  שמיים  ירא  שאדם  קורה  ולמשל 
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בפריצות, נוהגים  ומצוות,  בתורה  מזלזלים  בגסות,  מדברים  עבירות, 
אוכלים מזון לא כשר וכדומה. ואז מטבעו הוא מרגיש צער וריחוק.

מוכרח הוא  שמיים.  בכבוד  הזלזול  על  לו  וכואב  עליהם  לו  כואב 
למחות בהם, חש כעס ואכזבה מהם ומיד בורח משם להציל את נפשו.

זה לא משנאה. וכמו לראות את אחיו לוקח סמים, מסתבך בצרות,
עושה נזקים או מבזה את אביו. הוא אוהב אותו, אבל שונא את דרכו.

לכן צריך לעשות את החילוק. שכל יהודי הוא קודש קדשים ואהוב,
ואפילו הרחוק והרשע ביותר. אלא שלפעמים הנהגתו ודרכו אינן רצויות.

למה חרדים חיים בניתוק מחילונים?

אמנם מצווה לקרב כל יהודי, ולכן היינו מצפים לכאורה שהחרדים
יתערבבו בין החילונים כדי לקרב אותם. ואמנם יש כאלו שאכן עושים

זאת במסירות נפש, אבל זו הקרבה עצומה ולרוב זה לא מתאפשר.

צריך להבין שאורח החיים של אדם מאמין וירא שמיים הוא מיוחד
מצד והן  הדת,  צרכי  לכל  הנגישות  מצד  הן  מיוחדת.  סביבה  ודורש 

הריחוק מכל הדברים שנוגדים לדת.

ולצורך דוגמה, אדם ירא שמיים מוכרח לגור במקום בו יש מקווה,
בית כנסת, בתי מדרש, מוסדות חינוך חרדים, צרכניות עם מזון בכשרות
מהודרת וכו’. וכמובן שצריך גם אנשים יראי שמיים נוספים, לצורך מנין,

לצורך לימוד, לצורך חיזוק וכדומה.

כמו כן, ישנם איסורים רבים שאורבים ברחוב הפרוץ שעל כל ירא
דיבורי כפירה, לשון הרע, וכמו חוסר צניעות,  שמיים להתרחק מהם. 

עיתונים, מכשירים לא כשרים וכדומה. מחובתו להתרחק מכל זה.

ואם למשל אדם ירא שמיים יעבור ליד השכנה שתחייך אליו בנימוס
ותאמר לו שלום, ואולי אפילו תרצה ללחוץ לו יד, אז הוא יהיה בבעיה.
ואפילו לשאול לשלומן או לדבר איתן שהתורה אוסרת לגעת בנשים, 
שלא לצורך. אז אם יהיה מנומס יעבור על הלכה ואחרת ייחשב לגס רוח.

ואם הוא יראה את הילדים משחקים עם הילדים של השכנים במכשיר
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החדש שקנו להם וגם אוכלים פיצה ביחד, אז הוא יהיה מוכרח לעצור
לרוח נוגד  ואותו מכשיר  לא בכשרות מתאימה  הפיצה  זה. שהרי  את 

התורה והיהדות ומביא למכשולים נוראים.

ואם החבר יזמין אותו לאירוע, והוא ישער שיהיו שם בעיות פריצות,
נשים לא צנועות וריקודים מעורבים, אז יהיה מוכרח לסרב בלית ברירה.

כל זה מעבר לעגמת נפש גדולה שחשים בסביבה לא תומכת. שרואים
חילולי שבת, שומעים שפה מלוכלכת, מוכרחים לבוא במגע עם גורמים

שמזלזלים ולועגים לתורה ומצוות וכו’.

וכל זה מעבר להשלכות לעתיד, שזה גורם לרפיון, העבירות לא נראות
חמורות, הילדים מתרגלים להשקפת עולם רחוקה מתורה וכו’.

ומסתגרים בקהילות משל זה  יראי שמיים בורחים מכל  וכך אנשים 
קרירים, נעימים,  לא  חצופים,  רוח,  גסי  שהם  בטוחים  וכולם  עצמם, 
לא קלילים וחסרי חוש הומור. לא מבינים למה הם  כבדים  מנוכרים, 
ואת עצמם  את  להציל  מנסים  הכל  בסך  שהם  מבינים  לא  וזורמים. 

משפחתם ולשמור על ההלכה כפי שכולנו מחויבים.

לכן מובן מדוע אנשים יראי שמיים משתדלים להסתגר בתוך עצמם.
נראה זה  רחוקים, מכל מקום  הם באים בקשר עם אנשים  כאשר  וגם 
לפעמים קריר ולא נעים. לא מתוך שנאה חס ושלום, רק מתוך אילוצי

הלכה ורצון לקיימה בצורה ישרה ככל שאפשר.

למה בחורי הישיבות לא מתגייסים?

יהודי מאמין בוודאי מבין שהשם יתברך הוא כל יכול ואין לו שום
מוגבלות, והוא היחיד שיכול לעזור לנו לנצח מלחמות.

ואמנם בוודאי שמחובתנו לעשות השתדלות גשמית ולהשקיע בצבא
זו והיא  יותר  החזקה  שהיא  הרוחניות,  חשבון  על  לא  זה  אבל  חזק, 

שבאמת קובעת. הגשמיות היא רק תוספת בבחינה של השתדלות.

והדבר מפורש בתורה פעמים רבות, שאם נלך בדרך השם, אז יהיה
שפע, ביטחון ושלום בארץ. החיבור להשם הוא שקובע ולא ההשתדלות.
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ולמשל בדור חזקיה לא היה צבא כלל, אבל מתוך שלמדו תורה השם
עשה נס והכה את צבא סנחריב העצום. ומצד שני, בדורו של בר כוזיבא
היה צבא חזק של גיבורים, אבל נפלו כיוון שהתגאו. וכן בנס חנוכה,

במלחמות יהושע ובכל התנ"ך, הניצחון נקבע רק על פי יראת שמיים.

ויוצא שצריך להשקיע הן ברוחניות והן בהשתדלות, אבל בסופו של
דבר, הרוחניות היא עיקר. כי רק רצון השם יתברך הוא שקובע. הוא חזק
יותר מכל צבא ומכל השתדלות. הוא שעושה את המלחמה והוא שנותן

כוח לכל אחד מהצדדים, הן לנו והן לאויבים.

שרוב כזו,  בצורה  התפקידים  את  לחלק  שצריך  יוצא  כך  ומתוך 
ההשקעה תהיה בתורה וברוחניות, שזה העיקר, ומעט השקעה תהיה גם

בעניין ההשתדלות המעשית, שזו תוספת משנית.

אלא שבפועל, מבחינת ראשי המדינה, לא זו בלבד שעושים את עיקר
ההשקעה בגשמיות, אלא שאת החלק הרוחני העיקרי זונחים לחלוטין.

שמצד המדינה אין שום הכרח ללמוד תורה, להתפלל או לקיים מצוות
בתור השתדלות רוחנית, אין חוק גיוס לישיבות ולשמירת תורה, אבל כן

יש הכרח לעשות השתדלות גשמית.

זו בלבד, אלא אפילו את המעטים שכן משקיעים בהשתדלות ולא 
הרוחנית שהיא העיקר, מנסים להכריח בכוח הזרוע ולגייס אותם כך שגם

הם יתעסקו בתוספת המשנית, של ההשתדלות, במקום העיקר.

וכמו לקחת איזה מהנדס בכיר או מנתח חשוב שמועיל לציבור, ולגייס
אותו למשך כמה שנים לגזום את הדשא. זה הפך ההיגיון.

בחורי הישיבות ואברכי הכוללים מוסרים נפש ומוותרים על כל ענייני
החומר, כדי ללמוד תורה בכל כוחם. והם אלו שמרבים זכויות ומביאים

להצלה לכל עם ישראל. זה הביטחון האמתי.

וצריך להבין שאם הם יתגייסו, לא יהיה מי שיחליף אותם. הרי רוב
היהודים לצערנו אינם לומדים תורה, או שמסתפקים בלימוד קצר, שטחי

ולא איכותי כל כך.
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וכל אדם ממוצע בוודאי לא יסכים להתגייס ללמוד בישיבה במקומם.
אפילו אלו שאוהבים תורה, ספק אם יסכימו לשבת ללמוד במשך כל
שעות היום. ובטח שלא עם תנאי מחיה ירודים כפי שהם מתפשרים כדי

למסור נפש על התורה. אף אחד לא יהיה מוכן להתחלף איתם.

למה החרדים שאינם לומדים בישיבות לא מתגייסים?

ואמנם כל האמור הוא לגבי בחורי הישיבות שלומדים תורה ומרבים
שאר כל  מדוע  לשאול  צריך  עדיין  אבל  בפועל.  ישראל  לעם  זכויות 

החרדים שאינם לומדים בישיבות לא מתגייסים?

עבודת עושים  והחיילים  מבורך,  הוא  הצבא  שלמרות שרעיון  אלא 
קודש לחרף נפשם כדי להגן על אחיהם ועל מולדתם, מכל מקום צורת

עשיית הדברים מהבחינה הטכנית, אינה ראויה ומתאימה כלל.

הצבא לצערנו לא מתפקד על פי התורה הקדושה, ופעמים רבות נוגד
לתורה. עד שנוצר מצב בו אדם ירא שמיים שרוצה לשמור על עצמו

בגדר ההלכה, לא יכול להרשות לעצמו בשום אופן להתגייס.

שהרי מסגרת הצבא היא סביבה חילונית מובהקת. הנהלים מגיעים
מתוך תפיסה רחוקה מתורה ומצוות ובהשפעת אומות העולם. הן מצד

התנאים באופן ישיר, והן מצד הסביבה שנכפית על המתגייס.

ופקודות ההלכה  את  שנוגדים  רבים  מקרים  ישנם  הנהלים,  מצד 
בצורה גילוח  נפש,  פיקוח  בגדר  שאינם  שבת  חילולי  וכמו  אסורות, 

אסורה, עימות עם יהודים, רחמנות על מחבלים וכדומה.

החיילים ולפעמים  צניעות,  וחוסר  בנשים  להיתקל  נמנע  בלתי  גם 
תלויים בהן, וכמו קצינות, פקידות מנהליות או משקיות ת"ש.

ישנן בעיות רבות בכשרות המזון. וגם אם האוכל עצמו בכשרות טובה,
מכל מקום הטבח החילוני שמבשל וכן החיילים החילונים ששהו ליד

האוכל והשתמשו באותם כלים בוודאי לא הקפידו כל כך.

ואמנם כל הבעיות האלו קיימות במקומות רבים ולאו דווקא בצבא.
לברוח. החייל מקבל לאן  אין  אלא שבניגוד למקומות אחרים, בצבא 
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מרות ולפעמים אין לו הרבה ברירות. הוא פועל מתוך לחץ, כי יודע שאם
לא יענה לקצין בקשר בשבת, יסרב להתגלח או לא ירצה לשהות בין

נשים, אז הוא יסתבך.

מיוחד במקום  דרכם  את  התחילו  חיילים  בהם  רבים  מקרים  וקרו 
לחרדים, אלא שעד מהרה הועברו או שנקלעו זמנית למקומות לא רצויים
מכורח הנסיבות השונות, ושם כבר לא יכלו לשמור תורה ומצוות כלל.
ואחר כך כבר אין עם מי לדבר ולאף אחד לא אכפת. מי שיאזור אומץ

ויתעקש לשמור על אופי חרדי, יסיים בכלא.

מעבר לכך יש לחץ עצום מצד הסביבה. שאם כל החברים מדברים
לגזל או צער, ניבולי פה, עושים "קומבינות" שגורמות  לשון הרע או 
עושים עבירות שונות או שמתעוררת בעיה הלכתית כלשהי, אז קרוב

לוודאי שחייל פשוט ומאמין לא יוכל לעמוד מולם ולהוכיח אותם.

שהרי כרגע זו הסביבה שלו ואלו החברים שלו. אין לאן לברוח. הוא
בוודאי לא ירצה שיסתכלו עליו כחייזר מוזר וקיצוני, שכאילו מתנשא

עליהם בחסידות שלו.

לא זו בלבד שלא יוכיח אותם, אלא קרוב לוודאי שגם לא יהיה לו
אומץ להימנע מכך בעצמו. זה לחץ איום. לאדם יש צורך להרגיש שייך,
אז יהיה מוכרח להתפשר על רוחניות כדי להיות חלק מהחבורה. הוא
יתחיל לדבר לשון הרע וניבולי פה בעצמו. הוא יאכל את האוכל שכולם

אוכלים. אם כולם גוזלים וטוענים שזה לא נורא, אז גם הוא יעשה זאת.

ובאמת כך המציאות הוכיחה, שרוב החרדים שהתגייסו ירדו מבחינה
עצום לרפיון  שהגיעו  עד  רבים  בעניינים  להתגמש  והתחילו  רוחנית 

ביראת שמיים. ומובן הדבר שכל זה בלתי אפשרי.

כלל את  יפתרו  שאם  טכניים.  עניינים  אלו  שכל  לציין  יש  ואמנם 
הבעיות, ויהפכו את כל הצבא כך שיתפקד על פי ההלכה, אז בוודאי

שתהיה מצווה להתגייס לחרדים שאינם עוסקים בתורה.
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למה החרדים לא עובדים?

התיאור של החרדים בתור "לא עובדים" אינו נכון כלל, כיוון שרובם
הגדול הם אנשים עובדים. רק מיעוט קטן מתוכם קיבל על עצמו את עסק

התורה בתור העיסוק העיקרי במשך כל היום.

מכל מקום, העבודה היא בוודאי לא עיקר. שבעוד שאצל אחרים עניין
העבודה תופס מרכיב עיקרי בחיים, וכאילו שעיסוק האדם מגדיר אותו,

אדם ירא שמיים מבין שזה רק כלי עזר להשתדלות צורך פרנסה.

לכן הוא לא עובד במקומות שעלולים להתנגש עם אורח חייו על פי
ההלכה, כי ההלכה קודמת לעבודה בסדר העדיפויות. וכך הוא לא יעבוד
במקום עם בעיות צניעות, בעיות ייחוד, חשש גזל, מכשירי תקשורת עם

תמונות וסרטים וכו’.

ואפילו אם הוא עצמו לא עובר איסור, ורק שישנן בעיות הלכתיות
מצד המקום שאינן קשורות אליו באופן ישיר, וכמו שהמקום מחלל שבת
ירצה גם אז פעמים רבות שלא  או מוכר מוצרים לא כשרים וכדומה, 

לקחת שום חלק בזה ולא לתת סיוע לעבירות.

וגם כאשר הכל בסדר מצד ההלכה, בכל אופן זה לא עיקר. שיש כאלו
על ומוותרים  נוספות  שעות  עושים  העבודה,  עבור  עצמם  שמוסרים 

החיים האישיים למען הקריירה.

אלא שאדם ירא שמיים מבין שהעבודה היא לא מטרה, אלא רק כלי
שעוזר לממן את המטרות האמתיות. אין דבר כזה "קריירה", שכאילו זו
איזו תכלית. ולכן אם העבודה מתנגשת עם הרוחניות, עם המשפחה, עם

המטרות, אז הוויתור הוא על העבודה ולא על השאר.

יותר, ברוחניות רוצה להשקיע במטרות הנשגבות  ירא שמיים  אדם 
ובנצחיות שלו. לכן הוא מעדיף לוותר על הכסף ובלבד שלא למכור את

יראת השמיים שלו בנזיד עדשים.

למה האברכים שלומדים תורה לא עובדים?

מתוך התפיסה הזו, שהעבודה היא רק כלי עזר וכלל לא העיקר, ושיש

 267 



שאלות על החרדים  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

דברים הרבה יותר חשובים להתעסק בהם, ישנם בני תורה יראי שמיים
שהחליטו להקריב מעצמם, לוותר על הכל ולהתעסק רק בדבר העיקרי.

הם מבינים שהתורה הקדושה היא עיקר החיים. שהעולם הזה הוא
הבל חולף. שהשפע נקבע על ידי השם יתברך ולא על ידי השתדלות.
וכפי שמפורש בתורה, שלא משנה כמה נעבוד אלא כמה נלך בדרך השם.

ולכן אותם בני תורה לומדים בכוללים במשך כל היום ואינם עובדים
כלל. ומסתבר, משום מה, שהדבר מרגיז מאוד אנשים רבים.

אלא שבכלל לא ברור מדוע. וכי מה זה בכלל העסק שלנו? כל אדם
עושה את הבחירות שלו כיצד לנהל את חייו. ואם מישהו מעדיף להיות
בטלן ולחיות בצמצום מתוך ויתור על מותרות זה עניין שלו. וכי אנחנו

נקבע לו כיצד לחיות? אלו חיים שלו וזה בכלל לא קשור אלינו.

יש רוחני.  עילוי  לצורך  פרנסה ברווח  לוותר על  בוחרים  האברכים 
כאלו שלא מוותרים על בית גדול, מסך גדול, כרס גדולה, רכב יוקרתי

ונהנתנות, ויש כאלו שמוכנים להקריב ובלבד שילמדו תורה.

האברכים מוסרים נפש. לגור בדירה מאולתרת של חדר וחצי מגבס עם
וביגוד במזון  להסתפק  ואוטובוסים,  באופניים  לנסוע  ילדים,  עשרה 

בסיסיים ולוותר על מותרות למען התורה. זו בחירה שלהם ואשריהם.

למה החרדים חיים על חשבון המדינה?

ובאמת מה שמפריע לאנשים זה מדוע אותם אברכים חיים כביכול על
אלו שהם  מה  משום  סוברים  הם  המסים.  ומשלמי  המדינה  חשבון 

שמפרנסים את אותם אברכים שכאילו חיים על חשבונם.

אלא שכל זה נאמר רק מתוך קבלת שמועות חסרות בסיס, חוסר ידע
וחוסר בדיקה של העניין. באופן המעשי, המציאות הפוכה מכך, ואפשר

לגשת ולבדוק את הדברים.

הישיבות ואברכי הכוללים מקבלים סכום אפסי מהמדינה בתור מלגת
אדם השוואה,  לצורך  בממוצע.  בחודש  שקלים  מאות  כמה  לימודים, 
החינוך, מזה בתקציבי  כמה  פי  ומצוות מקבל  ממוצע שרחוק מתורה 
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התרבות וכדומה.

שההשקעה באוניברסיטאות ובבתי הספר הממלכתיים היא רבה, וכן
ואפילו וכו’.  ופנאי  תרבות  מבני  ספורט,  משחקי  בידור,  במופעי 

במוסלמים ובנוצרים משקיעים יותר.

ומובן הדבר שאדם ירא שמיים לא נהנה מכל זה כלל, למרות שגם הוא
משלם מסים כמו כולם, שהרי אין שום פטור ממס לאברכים.

כל אדם עם מעט שכל, מיד יוכל להבין שאותה מלגה אפסית של כמה
להחזיק אפשר  וכי  האברכים.  את  מחזיקה  לא  בוודאי  שקלים  מאות 
משפחה גדולה וברוכת ילדים בכמה מאות שקלים? הרי זה אפילו לא

שכר דירה לצריף קטן, עוד לפני הקניות של מצרכי המזון.

ולכן אדרבה, צריכים להיות אסירי תודה להם. שהם מקריבים מעצמם
השפע, מגיע  שבזכותם  מזה.  מרוויח  ישראל  עם  וכל  נפש,  ומוסרים 

בזכותם יש הצלחה ובזכותם העולם קיים.

וכמו שנאמר על רבי חנינא בן דוסא, שכל העולם ניזון בזכותו, והוא
די לו בקב חרובים. שהיה עני מרוד ואפילו אוכל לשבת לא היה לו. אבל
כל השפע של כל העולם, כל העושר והפינוקים שהיו לאנשים, הכל הגיע

אך ורק בזכותו, בזכות התורה והרוחניות שלו.

ויוצא מזה שהמדינה היא זו שחיה על חשבון האברכים, ולא להפך.
שכל השפע והעשירות שיש לאנשים זה בזכותם, והם עצמם חיים בעניות
ובצמצום. ואמנם יש תרעומת שכאילו אותם אברכים נהנים על חשבון

אחרים, אבל במבחן המציאות זה חסר כל בסיס.

ואם היו מציעים לאדם ממוצע ללמוד ולקבל מלגה כמו של אברך בלי
לעבוד, ולשם כך יסתפק במועט ויוותר על כל חיי הנהנתנות שלו, בוודאי
שהוא לא היה רוצה בזה כלל. כי זה לא חיי נוחות, אלא חיי הקרבה. ורק

שמתוך השקפה של אמונה, המטרה היא נעלה ובוודאי שווה את זה.

אז מי מפרנס את האברכים?

שמיים ויראי  נדיבים  מאנשים  מגיעה  האברכים  של  המלגה  עיקר 
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שתורמים מרצונם להחזקת תורה. רוצים לקיים מצוות צדקה ומעשרות,
שיהיה להם חלק בתורה, שילמדו תורה לזכותם או לזכות יקיריהם וכו’.

אף אחד לא תופס אנשים ברחוב וכופה עליהם לתת כסף לאברכים. מי
שרוצה נותן, והוא זה שמרוויח מכך. מי שלא רוצה לתת לא חייב. זה

עניין שלו ואף אחד לא יגזול מכספו.

בכל אופן צריך לדעת שכל המלגות גם יחד, לרוב אינן מגיעות אפילו
אברכים אותם  מאיפה  חוזרת השאלה,  שוב  ומכאן  שקלים.  לאלפיים 

מתפרנסים בפועל?

אלא שלאברכים יש סיוע מיוחד משמיים שתהיה להם ברכה בכסף
בהנהגה על טבעית. ואמנם זה מתלבש ומוסתר בדרכים שנראות טבעיות,

שבמקרה הוא מרוויח מפה ומקבל משם, אבל בסופו של דבר הכל נס.

משם קצת,  לו  עוזר  ההוא  ומרוויח,  קטנה  עסקה  איזו  עושה  הוא 
הוא קטנים  סכומים  ומאותם  וכו’.  צפוי  לא  סכום  איזה  נופל  פתאום 

מצליח לקנות הרבה בשל הברכה ששרויה.

גם אין להם צורך בדברי נהנתנות גדולים והם מסתפקים במועט. הם
לא צריכים טלפונים יקרים, מסכי ענק, בילויים, מותגים, קניונים, הצגות,
ונוגד את השקפת יוקרה וכו’. להפך, כל זה פסול  תסרוקות, מסעדות 

התורה, הם מתרחקים מתאוות ובזים לחיי החומר.

ולמה לא לשלב לימוד תורה עם פרנסה?

אמנם ישנם רבים שלומדים תורה רק חצי יום ולאחר מכן עובדים. או
שעובדים במשך היום ואז מכניסים גם כמה שעות לימוד בשעות הערב.

אבל בצורה מעשית, בוודאי שזה לא איכותי כמו לימוד יום שלם.

אילו היינו מציעים לבעל עסק שיעסוק בו רק חצי יום, ובשאר הזמן
יתעסק בעניינים אחרים, הוא בוודאי לא היה שומע לנו. כי ברור לו שאם

יזניח את העסק לחצי יום, אז בהכרח שהעסק ייפגע מכך.

כי כאשר לאדם יש עסק משלו, אז הוא משקיע את כולו. ואם צריך, אז
גם באמצע הלילה הוא יעשה מה שנחוץ להצלחת העסק.
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צריך להבין שלימוד התורה זהו העסק הכי עיקרי שלנו. העבודה זה
רק עניין טכני, להשיג כסף לדברים נצרכים, אבל זה בוודאי לא עסק שיש

לנו בו עניין.

שלנו והמהות  התפקיד  זהו  התורה.  לימוד  זה  שלנו  האמתי  העסק 
בעולם, וללא זה אין טעם לחיים. מכאן מובן שאברך בן תורה בוודאי
ישקיע בעסק ויעשה הכל כדי שיצליח. הוא לא רוצה להתפשר ולשלב

דברים אחרים שיפגעו בלימוד, אלא להשקיע את כולו בעסק.

ואותם אנשים שסוברים שצריך לשלב בין תורה ועבודה יכולים לבחון
את עצמם. האם הם מצליחים לשלב? האם הם באמת משקיעים בלימוד

התורה שלהם? האם הם עצמם זכו להגיע למדרגה של תלמידי חכמים?

זה קל לדבר על אחרים, שכאילו שילוב תורה עם עבודה זה דבר של
מה בכך, אבל בפועל זה כמעט לא אפשרי. כל אדם שעובד יודע על
מצליח שלא  וכמעט  ביצרים  מלא  טרדות,  מלא  מותש,  שהוא  בשרו 

ללמוד תורה כלל.

וגם אם הוא זוכה ללמוד, זה לרוב רק שיעור קל עם הלכות פשוטות
ויש המון להיכנס לעומק הסוגיה  זמן  ועיון. לוקח  לימוד בעומק  ולא 

טרדות ולחצים שמסיחים את הדעת.

גם כמעט שלא מצויות עבודות לשעות בודדות במשך היום כך שיהיה
אפשר לשלב אותן עם לימוד תורה כפי שעשו בעבר. ויש כאלו שרצו
לימוד התורה את  וזנחו  הלכו  לאט  ולאט  הלימוד,  עם  עבודה  לשלב 

לחלוטין. כי בפועל זה לא מסתדר.

תפיסה מתוך  מגיעות  עבודה  שילוב  של  האלו  הטענות  שכל  אלא 
נחמד תחביב  שזה  כאילו  תורה  לימוד  על  מסתכלים  אנשים  לקויה. 
לשעות הפנאי. חושבים על עבודה כעיקר התכלית, ולימוד התורה זה רק

להפיג את זמני השעמום. ואז ממילא ישנם דברים חשובים יותר.

אבל לימוד התורה הוא התכלית ממש. זה עסק. הוא דורש השקעה
מרובה, פלפולים, ריכוז ומחשבה מעמיקה. בלימוד תורה מפעילים את
המערכות בעולמות העליונים. כל מה שיש פה בעולם מושפע משם. זה
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עסק ממש.

לכן כולם מעריכים ומכבדים את גדולי הצדיקים. לאף אחד אין שאלה
מדוע הבבא סאלי למד יום שלם בלי לעבוד. אף אחד לא היה מציע לו
לשלב עבודה בסדר היום. אף אחד לא התרעם על כך שהוא כביכול
"מפרנס" אותו. כי מבינים שהבבא סאלי הוא שפרנס אותנו ולא אנחנו

אותו. וכל זה בוודאי מכוח התורה שלו.

ואם נאמר שאותם אברכים לא הגיעו לדרגה של הבבא סאלי, ולכן
לא היה מגיע לדעת שגם הבבא סאלי עצמו  אז צריך  לעבוד,  עליהם 

לדרגה שלו אם היה הולך לעבוד ולא קובע את התורה כעסק.

למה חרדים לא תורמים למדינה?

לאור האמור, ולאור המציאות המוכחת לעינינו, אדם שיעשה חישוב
כללי, יגלה שבני תורה הם התורמים העיקריים של המדינה.

לידי ביטוי בשני מישורים. במישור הרוחני, בוודאי שריבוי זה בא 
התורה והזכויות בעם ישראל מביא לשפע עצום לכולם.

אלא שזה גם מתבטא במישור הגשמי. שבני תורה הם אלו שבאופן
יחסי הכי תורמים למדינה גם בצורה מעשית בפועל.

הרי הדבר ברור שאנשים יראי שמיים הם אלו שנותנים מכספם הכי
ורובם עת,  בכל  וחסד  לצדקה  פתוחה  ידם  שונות.  למטרות  הרבה 

משתדלים גם במעשרות, שעשירית מכל הכנסתם הולכת לצדקה.

ולא מדובר רק על ענייני כספים ותרומות, אלא שאנשים יראי שמיים
מונעים לעבודת המידות, עשיית חסד ונתינה וכדומה.

לכן אין זה פלא שכמעט כל ארגוני העזרה והחסד מוקמים ומופעלים
על ידי מתנדבים יראי שמיים, ללא מטרת רווח. סלי מזון, עזרה לנזקקים,
ורפואה, טיפול ארגוני הצלה  ציוד,  גמ"חים, השאלת  סיוע במצוקות, 

בכבוד המת וכו’. רובם מורכבים מאנשי דת ואמונה.

לכל מועילות  שמיים  ירא  אדם  של  הפרטיות  ההנהגות  גם  בנוסף, 
הסביבה שלו. שהוא מחויב להשיב אבדה, לדקדק באיסור גזל, לעזור

 272 



שאלות על החרדים  חלק ב – חקירות מחפשים את האמת 

למי שצריך, לא לדבר לשון הרע, לא להצר לחברו וכו’.

אדם ירא שמיים לא מעז לגעת בדבר לא שלו. בין אם זה עט ששווה
פרוטה ובין אם זה ארנק מלא בכסף שמצא באיזו פינה. הוא משתדל
ציפייה לתמורה. לפעם לעשות חסדים לשם שמיים, ללא שום  מפעם 

ויוצא שכל הסביבה שלו נהנית מנתינה ללא גבול.

ולעומת זאת, אדם רחוק מתורה, לרוב אינו מתעסק בחסדים ותרומה
מתוך ולפעול  ובקרוביו,  בעצמו  להשקיע  משתדל  הוא  לאחרים. 
אינטרסים אישיים, כך שלא יצא "פרייר". תמיד הוא בודק מה הוא עצמו

ירוויח מזה. זה עניין של תפיסת חיים.

כמו שאדם ירא שמיים לומד תורה לשם התועלת הרוחנית ולא לשם
ועשיית חסד. רוחנית  שכר, כך לרוב גם מעשיו מכוונים לשם תועלת 
וכמו שאדם רחוק חושב בצורה של עבודה וכמה ירוויח, כך לרוב גם

מעשיו מחושבים בצורה של רווח אישי לעצמו.

ואמנם הדבר ברור שישנם יוצאים מן הכלל. כי לא כל מי שנראה חרדי
הוא ירא שמיים, וגם יש המון אנשים רחוקים מתורה בעלי מידות טובות.
אלא שעל פי רוב, אפשר לראות שכך היא הנהגת הכלל. וברור אם כן

שבממוצע אדם ירא שמיים תורם למדינה יותר.

למה חרדים מזלזלים ביום השואה וביום הזיכרון?

כל יהודי שנפל על קידוש השם זה כאב עצום לכל ישראל. ואדרבה,
ככל שאדם ירא שמיים, כך הוא מרגיש את הכאב יותר.

כיוון שאדם ירא שמיים יודע שזה לא סתם אדם, אלא אחיו, בנו של
הקדוש ברוך הוא, יהודי כמותו.

ודווקא פלא על מי שלא מאמין בתורה, שאז אין הבדל בין יהודי לגוי,
וממילא אין הבדל בין אותם יהודים לבין מיליארדי גויים בכל העולם
שמתו בנסיבות שונות. הרי הוא לא עורך ימי זיכרון לחללי מלחמות יפן

או לכל מי שנרצח בצרפת, אז מה מיוחד כאן?

והפכנו לעם,  אותנו  והפכה  מהגויים  אותנו  הבדילה  שהתורה  אלא 
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היותו רק משום  יהודי  רוצח  כשגוי  ואז  העולם.  אומות  שנואים אצל 
יהודי, זה דבר שמכאיב לכלל היהודים המרגישים שייכות ליהדות.

הקדושים אחיהם  על  הכאב  את  כואבים  בוודאי  שהחרדים  ויוצא 
שמתו. אלא שהדרך לציין את הכאב בצורתה הנוכחית אינה ראויה.

יהודי שנפטר מהעולם אינו נעלם ונגמר. הנשמה שלו היא נצחית. ולכן
לאחר הפטירה, משתדלים לעשות מה שאפשר כדי לעלות את נשמתו
עושים מברכים,  לומדים,  משניות,  קוראים  לכן  למעלה.  שיותר  כמה 

אזכרות וכדומה. מרבים בזכויות כדי לזכות את אותה נשמה.

אלא שלגויים אין תפיסה בזה ואין להם חלק בתורה, אז הם המציאו
מנהגים חסרי טעם כדי לבטא ולהביע את צערם. וכמו שעומדים דקה
דומיה לזכר המת, שמים פרחים על הקבר, יורים יריות כבוד, מקימים

אנדרטות וכו’. כל אלו המצאות שאין בהן תועלת ממשית.

לנפטר לא אכפת מ"כבוד" שעושים לו או מהבלים חסרי טעם של
העולם הזה. כל מה שמעניין אותו זה כמה זכויות מול חובות יש לו.
שירבו לו זכויות, שיתקנו אותו, שיברכו, יתפללו, יעשו חסדים ויקיימו

מצוות, ובעיקר שילמדו תורה לזכותו.

ובמקום לעשות תקנה גויים,  ואז באו אנשים שהעדיפו לחיות כמו 
מועילה, כמו קריאת משניות או תהלים וכדומה לזכר הנרצחים היהודים,

עשו תקנות חסרות תועלת על פי הגויים.

וכך המציאו ימים לציון זכר הנופלים בשואה או במלחמות ישראל. אז
עורכים טקסים, עומדים דום, מורידים את הדגל, מעלים אותו בחזרה,
מבקרים באנדרטות ועושים עוד המון דברים חסרי טעם, אבל לא עושים

שום דבר יהודי כדי להועיל לנופלים.

כל זה תוך התעלמות מוחלטת מכל שאר היהודים שנפלו על קידוש
השם בשאר הדורות במשך שלשת אלפים שנה. כאילו שכל הקשר שלנו

כיהודים התחיל רק סמוך לקום המדינה.

יהודים שמתו, בוודאי מעדיפים שיועילו להם והדבר ברור שאותם 
וירבו זכויות עבורם, מאשר שיבטלו את זמנם בטקסים חסרי טעם שלא
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מועילים להם כלל. כי כעת בעולם העליון הם יודעים את האמת.

בכלל מה  אז  הנפש,  בהישארות  לא מאמינים  שאם  לדקדק,  וצריך 
הטעם לעשות משהו לזכר נפש שכבר לא קיימת? ואם כן מאמינים, אז

בוודאי שנרצה להועיל לאותה נפש כפי דעת התורה הקדושה.

למה החרדים לא עומדים בצפירה?

בהמשך לאמור, צריך לעשות חילוק ברור וחד בין השתתפות בכאב
העצום על הנופלים, לבין ההמצאה לעמוד דום בצפירה שהביאו ממנהגי

הגויים.

הרי אדרבה, זה זלזול גדול בכבוד הנופלים. שהם משתוקקים שנעלה
את נשמותיהם עוד ועוד, וכולם יכולים להועיל להם ממש ובלי קושי,
פרקי או  תורה  דברי  כמה  דקה  באותה  למלמל  אפשר  בקלות  שהרי 

תהלים, אבל שותקים.

הנפטרים, נשמת  לעילוי  משניות  קריאת  של  תקנה  לקבוע  במקום 
וכאילו זקופים  עומדים  שכולם  המוני.  תורה  ביטול  לערוך  מעדיפים 
עושים "דווקא" שלא לומר שום דבר לעילוי נשמתם בזמן הזה. שהרי
אבל שיועיל,  משהו  לומר  אפשר  ובנקל  ועומדים,  עוצרים  אופן  בכל 

שותקים בצורה מכוונת.

ואמנם כל אדם מתבטל מלימוד תורה פה ושם, בעיסוקים או במנוחה,
אבל זה נעשה בלית ברירה, כי הנפש זקוקה למנוחה ויש לגוף יצרים.

אבל כאן זה נעשה בצורה מכוונת. שמראש מחליטים שבאותה שעה
לו ויש  עומד  כבר  שהאדם  למרות  לחינם.  מעיסוקיהם  יתבטלו  כולם 
יכולת לעסוק בתורה, הוא שותק ולא לומד בצורה מכוונת. אין בזה שום

תועלת, ללא טעם וסיבה. סתם לעמוד, וכפי שעושים הגויים.

אם מעליב  נראה  זה  אז  והתרגלנו,  השתרש  שהמנהג  כיוון  ואמנם 
מזלזלים בו. אבל מצד האמת, אין לו שום בסיס.

שבזמן מטופש  מנהג  ממציאים  היו  לעמוד,  שבמקום  לכם  ותארו 
הצפירה כולם לובשים בגדי ליצן וקופצים על רגל אחת. ואמנם זה נראה
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מגוחך לחלוטין, אבל נניח שכך הייתה הרגילות אצל כולם עד שהמנהג
היה מתפשט בכל הארץ ובמשך שנים כולם היו נוהגים כך.

ואז היה בא אדם חכם ומתחיל לחשוב עם עצמו ומבין שזהו מנהג
לנופלים. אלא שכולם כבר לנופלים, אלא ביזיון  טיפשי. זה לא כבוד 

התרגלו לזה, הפסיקו לחשוב ובטוחים שזהו כבוד הנופלים.

אז בכל שנה כולם היו קופצים עם בגדי ליצן, אבל הוא היה מסרב
וכי הוא לא וכועסים עליו,  להצטרף לזה. אז היו באים אליו בטענות 

מכבד את הנופלים? מדוע הוא לא קופץ לכבודם?

מנהגים עושים  כולם  אם  שגם  היטב  יודע  היה  אדם  שאותו  אלא 
טיפשיים וחסרי טעם מתוך שהורגלו בהם ונתקבעו בלבם, מכל מקום

הוא לא יבגוד באמונה ובערכים שלו כדי להיות כמו כולם.

וכך נבין לעניין הצפירה. שאם יש אנשים שרוצים לעקור את יסודות
וישתקו. שיעמדו  שלהם.  עניין  זה  מהגויים,  מנהגים  ולשאוב  התורה 

אדרבה, זה פחות לשון הרע ועבירות.

אבל אם לאנשים באמת אכפת מאותם יהודים יקרים שנפלו, אז שיעשו
משהו שיועיל להם. שיעלו את נשמתם. שילמדו משהו לזכותם, שיברכו
לעילוי נשמתם, שיתחזקו בתורה ומצוות, שיקבלו על עצמם קבלה. שלא

יעמדו כמו גולם ויראו בכך זלזול.

אותם נפטרים משתוקקים שנעשה משהו לזכותם. גם אם בחייהם היו
למען הכל  לתת  ומוכנים  הכל  מבינים  האמת  בעולם  מתורה,  רחוקים 

עילוי לנשמה. וזה בידיים שלנו לעזור להם.

ואמנם יש לציין, שלמרות שאין שום עניין לעמוד בצפירה, מכל מקום
אם אדם נמצא במקום ציבורי עם אנשים רחוקים שאינם מבינים ועלולים
להיפגע, אז כן ראוי לעמוד כדי לא לגרום למחלוקת. אבל מכל מקום

אסור לעמוד ולשתוק, אלא לומר משניות, תהלים או להתפלל וכדומה.

למה החרדים לובשים כובע וחליפה שחורה?

כאשר מתאגדת לה קבוצת אנשים בעלי תפקיד והשקפה משותפים, אז
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יש תועלת בתלבושת אחידה. הן מצד האחדות שביניהם, והן מצד הייצוג
כלפי האנשים שבחוץ.

מדי צבא,  מדי  וכמו  שונים.  בתפקידים  לאנשים  מדים  שיש  וכמו 
זה קיים אפילו במקומות עבודה ולפעמים  וכו’.  משטרה, מדי רפואה 

פשוטים, שרוצים שהעובדים יהיו ייצוגיים, וגם שייראו אחידים.

אז על אחת כמה וכמה שאנשים יראי שמיים צריכים להיבדל מהרחוב
השטחי. כי צריך לייצג עומק. צריך להראות אחדות. צריך להביע ביטול

עצמי מול מטרה נעלה וגבוהה יותר.

צריך להראות השתייכות לצבא השם. אדם צריך לשדר לסביבה וגם
לעצמו שאינו שייך לתאוות בהמיות, אלא לרוחניות. צריך לעשות קידוש

השם ולהראות שאנחנו עבדיו.

יש לוחם או טבח, ואמנם הדבר ברור שזה לא קסם. וכמו שבצבא 
טירון שכרגע התגייס או רמטכ"ל, וכולם לבושים באותם מדים ירוקים,

למרות הבדל עצום בתפיסה ובשייכות שלהם.

זה בתפיסה.  זה  מכל  רחוקים  ולהיות  כחרדים  להתלבש  כך אפשר 
בוודאי לא מדד לפנימיות. זה גם בוודאי לא מפחית מיראת השמיים של

כאלו שאינם לבושים כמו חרדים. שהעיקר זה מה שבפנים.

הכובע ייצוגי.  ונראה  מחזק  שייכות,  מוסיף הרגשת  שהלבוש  אלא 
היא והחליפה  עול מלכות שמיים, שיש מישהו מעלינו,  מסמל קבלת 

להיראות מכובדים כראוי לעבדי השם.

לקבוצת להשתייך  הוא  הגדול  שהעיקר  אלא  טעמים,  עוד  ישנם 
האנשים שמשתדלים לחיות את חייהם על פי התורה הקדושה.

למה נשים חרדיות לובשות בגדים מוזרים?

אישה עם יראת שמיים מבינה שהיא הבת של הקדוש ברוך הוא, ולכן
עליה לכבד את עצמה. בת של מלך לא יכולה להתלבש בלבוש זול, בזוי

ומופקר כמו בחוף ים. כי היא מבזה בכך את עצמה ואת אביה.

לכן היא בוחרת ללבוש בגדים צנועים. שיהיה לה יופי אמתי ומכובד,
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כפי רצון השם, ולא יופי זול של הפקרות. להידמות לנסיכות שלובשות
בגדי מלכות ארוכים, ולא לבהמות שמסתובבות ללא בגדים.

אז גם אם כולם יאמרו שזה מכוער, זה לא משנה כלל. היא מעדיפה
להיות יפה בעיני אביה המלך. כי זה מה שבאמת חשוב.

מי אמר שצנוע זה מכובד ומה כל כך חשוב בצניעות?

התורה החמירה מאוד בענייני קדושה וצניעות ונתנה המון הרחקות
בנושא. זהו אחד התיקונים הגדולים בעולם, ולכן היצר הרע נלחם בזה
בכל כוחו. מתוך כך נראה לאנשים כאילו זה כיף, נוח, מכובד ויפה יותר

להתלבש בחוסר צניעות. אבל זו הטעיה. שזה הכל מצד היצר והתאווה.

ובאמת זה גם עניין מתקבל על הדעת שהשכל מחייב. שלכל אדם יש
תחושת בושה טבעית לחצות גבולות מסוימים של צניעות, כל אחד לפי

תפיסתו. זוהי ההבדלה שלנו מהבהמות.

והרי לכל אדם נורמלי יכאב לראות את אמו או בתו מתלבשת בחוסר
צניעות ומסתובבת עם גברים. כי ברור לו שזה זול, פסול, מופקר ובזוי.

את אמו ובתו הוא אוהב, אז שם אכפת לו וכואב לו שלא יתבזו. אבל
מאחרות לא אכפת לו, אז במקום אמת הוא רואה רק יצרים ותאוות.

דבר יקר צריך לשמור במקום מוסתר, ולא להפקיר אותו ברשות הרבים
שכל אחד יוכל ליהנות ממנו בצורה זולה ובזויה. את האשפה מפקירים

בחוץ, אבל ככל שהדבר חשוב, מצניעים אותו במקום פנימי ונסתר.

אלא שישנה הטעיה. שכשאדם מוציא לחוץ את יוקרו, נראה כביכול
שמכבדים אותו. אבל זה לא אמתי. וכמו שאף אחד לא מעריך את מי
שמתרברב בעושרו. עושים רק הצגה מאינטרס שאולי יקבלו ממנו משהו.

גופה הופכת וההפקרות. אישה שמפקירה את  לעניין הפריצות  וכך 
לזולה. כשאדם רואה פרצה והפקר, הוא מנצל את ההזדמנות. ואם הוא
מוצא דבר יקר באשפה, הוא נותן כבוד מדומה מתוך אינטרס, שאולי

יקבל מזה משהו. אבל זו הצגה. הוא בז לה ולא מעריך אותה כלל.

ורוצות למחמאות  צמאות  שהן  הנשים.  של  הגדולה  הטעות  וזוהי 
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שיעריכו אותן, ולכן לפעמים נוהגות בחוסר צניעות כדי לקבל הערכה
הן וזלזול.  ביזוי  רק  זה  שאדרבה,  מבינות  לא  שהן  אלא  מהסביבה. 

מוציאות את היוקר שלהן לחוץ ומוזילות את עצמן.

שאם גבר רואה אישה לא צנועה, הוא לא מעריך אותה. הוא לא חושב
שהיא יקרה. הוא לא רוצה לשמח אותה ולהטיב לה. הוא לא רואה אותה
כאם לילדיו. לא אכפת לו ממנה. הוא רק רוצה לשמח את עצמו וחושב

עליה מחשבות זולות, שהיא כלי קל וזול שישמש לתאוות שלו.

אז הוא נותן לה מחמאות שכאילו היא מלכה וקונה לה מתנות. אבל
הוא צוחק עליה. היא כמו משחק בשבילו. כמו עוד משהו לספר לחברים.

והיא מצידה מרגישה טוב עם זה וחושבת שהוא באמת מעריך אותה.
וכך היא מקבלת תפיסת חיים שכמה שפחות צנוע זה כאילו מוערך יותר,

אלא שזה בדיוק ההפך. שבזים ולועגים לה.

יותר נוח  כאילו מרגישות  הן  צניעות.  לחוסר  וכך הנשים מתרגלות 
הטעם הוא  לבוש  שאותו  או  להן  שחם  מתרצות  וגם  האלו,  בבגדים 

והאופי שלהן. אבל בתת המודע, זה הכל כדי לקבל תשומת לב.

הן לא מבינות שזו תשומת לב שלילית. וכמו שאדם יתבזה באמצע
כמו משוגע. אז ויתנהג  יצרח  יקרע את בגדיו,  יתפלש בבוץ,  הרחוב, 
אמנם הוא הפך למרכז העניינים, אבל הוא לא מבין שהוא הפך לבדיחה.

מה זה עניינם של החרדים אם החילוניות אינן צנועות?

אמנם כל אדם בוחר את הבחירות של עצמו, אלא שישנן בחירות שגם
משפיעות על הסביבה המורחבת ועלולות לפגוע.

וכמו שאם למשל אדם היה מסתובב ברחוב בצורה פוגענית, עם שלטי
נאצה, כיתובים מתריסים, תמונות פוגעות, שורף דגל או ללא כל בגד

לגופו, אז בוודאי שלא היו אומרים שזו בחירה שלו לעשות כרצונו.

ועל אחת כמה וכמה אם אדם היה עושה דברים מסוכנים לסביבה,
וכמו להבעיר אש במקום ציבורי או להסתובב עם חיות מסוכנות ללא

רסן וכדומה, אז בוודאי שלא היו נותנים לו לעשות כרצונו.
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היא ומסוכן.  פוגעני  זה  צנוע  לא  בלבוש  שאישה  להבין  צריך  כך 
מזלזלת בכבוד שמיים, מכשילה בעבירות, פוגעת באנשים יראי שמיים
שמנסים להישמר מחוסר צניעות ומסתובבת עם גדוד של מלאכי חבלה
שמסכנים את כל הציבור. כל מי שנמצא שם נכנס לסכנה רוחנית ממשית.

ואמנם אנשים יראי שמיים חשים עגמת נפש, כי הם מודעים לפגיעה
ולסכנה. אבל גם כל שאר הציבור נפגע מזה בלי להרגיש. אדם שמסתכל
בחוסר צניעות נופל ברוחניות בלי להרגיש, בורא מזיקים רוחניים, פוגם

לעצמו בשפע, גורם לצרות ומביא לעולם קטרוג ודין.

כל זה מעבר להשלכות, שכל שאר הנשים שרואות אותה חושבות שזה
בסדר להיות לא צנועות ולאט לאט מרגישות נוח עם זה. ואפשר לראות

בפועל שמה שפעם היה נחשב לנועז ופרוץ, היום נחשב לשמרני מדי.

וכך מדרדרים את כולם, וכל העולם הופך להיות מקום גשמי ובהמי,
מלא עבירות ומרוקן מכל תוכן פנימי ורוחני.

למה החרדים עושים הפרדה בין גברים לנשים?

כיוון שהיצר בענייני הצניעות הוא תקיף וחזק, ישנן הרחקות נדרשות
שמוכרחים לעשות כדי למנוע תקלות בעניין. צניעות אינה רק עניין של

לבוש, אלא ריחוק והפחתת הקשר בין גברים לנשים.

ככל שישנם מפגשים של גברים ונשים, כך היצרים גוברים ומגיעים
למכשולים רבים. גם הסתכלות באישה שלבושה בצניעות או שיחה איתה

מגבירה יצרים, ועל אחת כמה וכמה אם יש שם ריקודים וכדומה.

וגם אם אדם חושב שהוא לא מושפע וזה לא מביא לו הרהורים כלל,
מכל מקום בצורה עקיפה זה בוודאי משפיע והוא הופך לפגיע. שזה נכנס

לו למחשבות, מעורר אצלו רגשות ולאט לאט מפתח הרהורים.

זה מביא לנפילה, לקלות דעת, לעבירות של ניאוף, לתפיסת המחשבה
בתאוות רדודות, וכל זה מוריד מהקדושה בצורה נוראה.

יושבת עם גברים, וזה גם מובן בשכל. אף אחד לא שמח שאשתו 
מדברת איתם בחייכנות ובטח שלא רוקדת מולם וכדומה. כל אדם רוצה
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שאשתו תהיה שמורה רק לו ולא תהיה בקשר עם שום גבר אחר לעולם.

כי כך באמת צריך להיות. שהאישה שייכת לבעלה ושמורה לו מרגע
שבאה לעולם. שכל השפע יהיה שייך אך ורק לבני הזוג. אין שום סיבה
להגביר יצרים בחוץ במקום שהשפע מתבזבז במקומות גרועים ומזיקים.

הפתיחות והפריצות הקיימות היום זה רק מתוך חולשה של תאווה,
אבל אף אחד לא באמת מתייחס לזה כערך אמתי, שכאילו זה טוב.

לעשות הפרדה, יצרים,  להגביל  יראי שמיים משתדלים  לכן אנשים 
ככל עצמם  על  לשמור  ולנסות  ומזיקות,  מזדמנות  תאוות  על  לוותר 
שאפשר. שגברים ונשים לא יהיו בקשר כלל. ואז כשמתחתנים, בני הזוג

שמורים זה לזו כפי שראוי להיות, וכך הקשר מתעצם בצורה נפלאה.

מדוע יש קרירות ביחסי בני זוג חרדים?

זוגיות אמתית היא כזו שנשמרת בחדרי חדרים בין בני הזוג בלבד. אם
בני הזוג מרגישים צורך להביע את הזוגיות שלהם כלפי חוץ, זה אומר
שיותר חשוב להם להרשים אחרים ולעשות הצגות מאשר הזוגיות עצמה.

כשאכפת לאדם מאשתו, אז הוא משקיע בה. אבל כשיותר אכפת לו
מה חושבים עליו החברים, אז הוא מוזיל אותה כדי להיראות טוב.

הוא מראה לכולם את יופייה בלבוש פרוץ, שולח תמונות שלה, נוגע
בה מול כולם. כל אלו איסורים חמורים כשלעצמם, אבל גם לפי השכל
זה פסול. מבחינתו היא סמרטוט. הוא רק רוצה להרשים אחרים, לגרום

להם לקנא, שיראו שהצליח להשיג אישה יפה וכך להשיג כבוד.

יחד ויוצאים  הזוג מתייפים  דווקא בחוץ. בני  יש כאלו שמשקיעים 
למקומות שונים, אוחזים ידיים, מתחבקים, רוקדים יחד ומפגינים לחוץ
את אהבתם. והמציאות היא שבבית לבדם הם מוזנחים וכבר לא רואים

צורך להתייפות, לרקוד יחד או להפגין אהבה.

כל זה מראה שאין שם באמת אהבה, אלא רק צורך להרשים אחרים.
הכל שטחי ובהמי. זו זוגיות רקובה, חיצונית ורדודה ללא תוכן.

זה קלקול איום להציג אהבה לחוץ. זה מביא להרהורים למי שמסתכל,
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גורם עיוותים ותסביכים אצל ילדים, מחטיא את הרבים, מביא על הזוג
עין הרע ומבזבז את כל השפע של הזוגיות ברחוב כמשהו זול וחסר ערך.

אם היה למישהו יהלום יקר, או סכום כסף גדול, הוא בוודאי לא היה
מנפנף בו ומראה לכולם, אלא היה שומר אותו לעצמו בכספת במקום
נסתר בלי שאף אחד יודע מכך. רק אם היהלום מזויף וחסר ערך, אז כל

הייעוד שלו הוא להראות לאחרים ולהטעות אותם.

בני זוג שיש להם משהו אמתי, שומרים את זה לעצמם ולא מציגים את
אותו והופך  הצניעות מעמיק את הקשר  עניין  ואדרבה,  כל.  לעיני  זה 
לרוחני יותר. שבחוץ בני הזוג אינם מפגינים רגשות, וכך שומרים את כל

הרגש למפגש שלהם ביחידות.

כאשר בני הזוג לא מתנהגים כמו בהמות בחוץ, שומרים על ריחוק
נמנע הבעל  בצניעות,  ולבושה  שערה  את  מכסה  האישה  וצניעות, 

מלהסתכל או לדבר עם נשים אחרות, אז הזוגיות מתעלה.

ואז בחדרי חדרים יש לבני הזוג קשר מיוחד. כמו סוד משותף ואישי
משלהם שמעצים את הקשר. שהבעל הוא היחיד שמורשה להסתכל על

אשתו, והיא היחידה שהוא מסתכל עליה.

הוא יודע שאשתו היא רק שלו ושהוא כל עולמה. זו הרגשה נפלאה,
נראה שיש וזה כל עניין הקשר הזוגי. אז בחוץ  ומיוחד,  לחוש אהוב 

קרירות ביניהם, אבל בחדרי חדרים הקשר עמוק, פנימי ועצום.

איך אפשר להתחתן בשידוך בלי להכיר לפני כן?

בדורות האחרונים ניתן לראות נפילה גדולה בענייני הצניעות. קשרים
בין גברים לנשים הפכו להיות חופשיים ופרוצים, עד שכל עניין הזוגיות

הפך להיות גשמי, שטחי וירוד.

שבמקום להפוך את הקשר לרוחני, לעמוק, לפנימי, לקדוש, ולקחת
בדיוק אז עשו  להעצמת הקשר,  עזר  כלי  בתור  התאווה הגשמית  את 

להפך. שהוציאו את כל התוכן מהקשר והשאירו רק בהמיות גשמית.

סף הכל.  לראות  אפשר  הפרוץ  ברחוב  הרצועה.  את  התירו  אנשים 
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הריגוש עלה פי כמה. נערים ונערות חיים כאילו בזוגיות מזדמנת ללא
נישואין. וכך הכל הפך לבהמי, זול, מופקר וחסר ערך.

זה הוא איסור חמור בפני עצמו, וכן הוא מביא לנפילה כל  ואמנם 
וקשיים אצל האדם באופן כללי. אלא ולהמון בעיות, עיכובים  גדולה 

שמעבר לזה, הוא גם הרסני מצד הזוגיות.

וזה יכול להסביר את חוסר ההתאמה הנוראה שבין בני זוג, את העלייה
הגדולה במספר הגרושים, את הבעיות הענקיות בשלום בית שיש לזוגות

שכן מחזיקים מעמד ביחד וכו’.

יש כידוע,  ובגשמיות  גשמיות.  רק  יש  לקשר.  רוחני  בסיס  אין  כי 
יכול להתאוות לבשר משובח, גדולה בעניין ההנאה. שאדם  מוגבלות 

כיוון שאינו רגיל בו. אבל אם יאכל אותו יום אחר יום, זה יימאס.

וכך אותה אישה שנראתה יפה הופכת להיראות כמו מפלצת שכל היום
רק קודחת ומעצבנת. ואותו גבר נאה מתברר כאבא גרוע לילדים וחסר כל

אינטליגנציה רגשית.

לאט לאט נוצרת ריקנות. התאוות מתחלפות. המראה החיצוני כבר לא
משחק תפקיד, הקשר הגשמי הולך ודועך, וכל מה שנשאר זה הפנימיות,
שבחרנו יתכן  איך  שחושבים  עד  במיוחד.  מרשימה  שאינה  שמסתבר 

להתחתן עם היצור הזה. רצינו שלמות, אבל נשארנו חסרים.

בהתחלה חושבים שאוהבים, אבל זו טעות חמורה. כיוון שזה לא יותר
ואישה בעל  שיש  יותר,  עמוק  עניין  על  נבנית  אהבה  ותאווה.  מיצר 

שמרגישים מחויבות זה לזו ומוכנים להקריב ולהשקיע בזה.

אף אחד לא טיפש לממן רכב ולהתחייב על משכנתה למישהי מזדמנת
שאינה אשתו, וגם אם הוא בטוח שזו אהבה ממבט ראשון. רק לאחר
שבני הזוג מבינים שהם נשואים, שיש מחויבות, אז הם יתחילו באמת

להשקיע. רק אז מתחילה בניית אהבה.

לפני כן זה רק אינטרסים והצגות, שכל אחד רוצה להשקיע בעצמו
מיד בעיות,  שיש  הראשון  ברגע  והנאה.  כיף  שיותר  כמה  לו  שיהיה 

בורחים. כי המחויבות היחידה שיש היא לעצמנו.
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הבסיס החזק ועיקר הקשר הוא עניין הפנימיות. ולכן שם צריכה להיות
עיקר ההשקעה. להיכנס למחויבות ולבנות קשר בריא עם אדם מתאים

להיות שותף לכל החיים. ואז למסור נפש על אותו קשר.

אלא שהיצר והתאווה מעוורים את האדם ומבלבלים, ובמיוחד אצל
צעירים שנחשפים לענייני הזוגיות, לכן קשה לבחור בן זוג ראוי ומתאים.

שלא גדולה  לעשות השתדלות  הכירו  עתה  שזה  הזוג  בני  על  לכן 
יותר. להיכנס ליצרים ותאוות, אלא לבחון את הדברים בצורה שכלית 
האם זה באמת מתאים? האם יש תיאום ציפיות? האם יש פתח לקשר

עמוק? האם יש בסיס חזק שממנו אפשר להתקדם?

וזהו עניין השידוך. שמשתדלים לנטרל את הרגש ולחשוב מתוך שכל.
ברגע שיש מגע, אז מיד מתעוררת אש של תאווה. לאחר מכן אי אפשר
ללא גרועות  החלטות  ומחליטים  פיקוד  לוקח  היצר  בהיגיון.  לחשוב 

שיקול דעת אמתי. כל זה מעבר לאיסורים הנוראים והחמורים שבזה.

ואת להכיר את האדם שממול  בעיקר.  להתעסק  בשידוך משתדלים 
הרצונות והציפיות. מידות, השקפת עולם וכו’. להשתדל לבטל את היצר,
לשאול שאלות מכוונות ולדלות מידע חיוני. לוודא שיש בסיס משותף

והתאמה, שיהיה אפשר לבנות מגדלים גבוהים על אותו בסיס.

ולאחר מפגשים בודדים, אם רואים שיש בסיס ואפשר להתקדם, אין
סיבה למרוח את הזמן. כי גם אדם שינסה להכיר מישהי במשך כמה
שנים, לא יצליח להגיע לעומק, ולאחר החתונה הוא יקבל דבר שונה. רק

לאחר החתונה כשיש מחויבות, אז מתחיל הבנין.

לכן צריך להקדים ככל שאפשר את החתונה, ובמשך הזמן הזה לא
לגעת ולא להגביר גשמיות ותאווה כלל. הן מצד איסורי כרת חמורים

שיש בזה, והן מצד ההרס שעלול להגיע מזה.

וזה היופי הגדול בליל הנישואין. שאז אפשר להשתמש באותה תאווה
נפלאה. רוחנית  לזוגיות  כמנוף  רוחני.  לעילוי  עצום  כלי  גשמית בתור 

במקום תאווה ירודה, זה הופך להיות חיבור מדהים וקדוש.
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מדוע החרדים נגד טלוויזיה, אינטרנט וטלפונים חכמים?

הסביבה שבה האדם חי משפיעה עליו מאוד. על אופן התפיסה שלו,
על הרגשות, על השאיפות, על עולמו הפנימי ועל כל מהלך חייו.

לדרך האדם  ומכוונת את  ותומכת,  טובה  שהסביבה  ואמנם פעמים 
הטובה. אלא שברוב המקרים לצערנו, הסביבה היא הרסנית ביותר.

לא בצורה  כאשר מקבלים מסרים מהסביבה  כמה  פי  גרוע  זה  וכל 
ישירה, באמצעות כלי תקשורת שונים. ששם יש פחות מחיצות של בושה

ואנשים מרשים לעצמם לדבר ולהתנהג כמו בהמות ממש.

וכל זה גרוע אפילו עוד יותר כאשר עיקר התכנים מופעלים על ידי
אנשים שמחפשים פרסום והצלחה, ומוכנים לעשות בשביל זה הכל, וגם

אם ימכרו את כל הערכים שלהם לשם כך.

וכך יוצא שבשימוש בכלי תקשורת שונים, אדם מקבל מסרים הרסניים
ניאוף ממש ועובר על איסורים רבים בכל התחומים. הפריצות נוראה, 
מתירנות, התורה,  נגד  הסטות  אדירות,  בכמויות  הרע  לשון  ועריות, 

עבודה זרה, חוקות הגויים, סגידה לתאוות גשמיות, חוסר אמונה וכו’.

אדם נחשף לכל מה שמתרחש בעולם. לשירים בהשראת הגויים עם
מלים רדודות, למאכלים לא כשרים, לתאוות אסורות, להשקפת עולם

מעוותת, לסגידה לחומר, לחוסר אמונה וכו’.

כל זה מעבר לבזבוז הזמן היקר וחוסר העשייה, ומעבר להתמכרות
לסף ריגוש גבוה, מה שמביא להפרעות קשב וכדומה. שלאחר שצופים
מעיון ליהנות  יתקשה  האדם  וקופצני,  צבעוני  מהיר,  תמונות  בחילוף 

בספר, או מלימוד של גמרא וכדומה.

דקות אנשים מחוברים למכשירי התקשורת בלי הפסקה. בכל כמה 
בודקים הודעות וכדומה. מצלמים עצמם בכל מקום ובכל מצב וכאילו

זועקים לאנשים שיאהבו אותם ויאשרו שהם בסדר.

ועמוק, ליהנות ממשהו פנימי  יכולים  הם מכורים כל כך שכבר לא 
מרגע לבד עם עצמם. הכל שטחי ורדוד.
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בכל אירוע חשוב, הם מיד שולפים מצלמה ומעלים תמונות. במקום
ליהנות מארוחה טובה או מזמן איכות משפחתי, הם מעדיפים ליהנות

מהידיעה שאחרים חושבים שהם נהנים.

ואז אדם נגרר ונסחף לתרבות רדודה ורוכש לעצמו מחשבות ורגשות
של הבלים, גשמיות ודמיונות, ומתרוקן מכל תוכן רוחני אמתי. כל החיים
שלו הופכים להצגה, לנסות להיות כמו אחרים, להרשים אחרים ולהיות

אהוב. הוא מקבל השקפת עולם דמיונית כפי הערכים שקיבל מסרטים.

שלא כיוון  וריקני  מצוברח  והוא  וריגושים,  בתאוות  מתמלא  הוא 
מצליח להשיג אותם. כי המציאות רחוקה מהתאוות במסך. הוא לא שמח
זה מעבר כל  יותר.  ראוותניים  דברים  רואה  תמיד  הוא  כי  שיש  במה 

לאיסורים החמורים שיש באותן תאוות.

וכך כל תוכן החיים שלו הופך להיות סביב זה. שאין לו חיים אמתיים
משל עצמו, אלא רק חטטנות ורכלנות בחייהם של אחרים, והצגת הצגות

שכולם יחשבו שהוא מוצלח ושמח.

כל הידיעות, הערכים והתובנות שלו הופכים להיות כקש שבוער מאש
התאווה והיצרים. הוא יכול לדעת בשכל שדבר כלשהו הוא גרוע, אבל

הרגש משתלט עליו והוא לא מצליח לרסן את עצמו.

לכן מובן שראוי לכולם להתרחק מכלי התקשורת ככל שאפשר. להציל
את נפשם ולשמור על משפחתם.

ואם רק מתעדכנים בחדשות?

התקשורת, לכלי  שיש  הרעה  ההשפעה  את  מבינים  רבים  ואמנם 
ומשתדלים להתרחק מתכנים לא טובים, אלא שיחד עם זאת רוצים רק

להתעדכן מדי פעם בדברים חשובים, חדשות ומידע.

אלא שגם זה הרסני מאוד. שלרוב התוכן אינו מבוקר, הדברים יוצאים
משליטה ואי אפשר להימנע מבעיות פריצות ותכנים גרועים.

אבל גם אם נניח שהיה אפשר לדלות ידיעות נקיות יחסית, מכל מקום
עדיין הנזק היה עצום.
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אבל ואובייקטיביות,  ברורות  עובדות  זה  שחדשות  בטוחים  אנשים 
המציאות רחוקה מכך. כל אדם קולט את העולם בצורה שונה, והידיעה

מוצגת לפי המשקפיים של אותו כתב חדשות שהביא אותה.

מציגים לנו לשון הרע, דעות פוליטיות, דעות קדומות, אמונות כוזבות,
רגשות, השקפת חיים, מחשבות, דמיונות וכו’.

לפעמים זה מכוון ממש, שרוצים להשתיל מסרים סמויים, ולפעמים
בלא מתכוון, שכל אדם הרי מספר את הידיעה לפי הכלים שלו. המוני

מסרים מצויים בכתבה אחת שנראית תמימה ולא מזיקה.

אחר, לעניין  ובז  מסוים,  עניין  או  לאדם  בערגה  מתייחס  המראיין 
מדגיש חלק, מחייך, משנה מבט וכו’. וממילא כולם מקבלים את המסר,

מה לאהוב יותר, למה להתייחס יותר, מה חשוב יותר וכו’.

לא פעם הרסו לאנשים את החיים לחלוטין. שאמרו דבר על מישהו,
הן בבושה,  הן  בממון,  הן  כבדים,  לנזקים  לו  וגרמו  ברמז,  ואפילו 

בתדמית, ויש אפילו שהתאבדו מרוב שלא יכלו לסבול.

בין המלים האדם מקבל מסר איך העולם הוא גשמי, איך שהכול פועל
במקריות, וכמו טרגדיות שמתרחשות, זוועות שונות וכדומה.

ואז אדם נכנס לפחדים, כי אולי זה יקרה גם לו או למשפחתו. הוא
ואיזה אכזר כולם  רואה כמה מסכנים  הוא  כי  ודיכאון,  לעצבות  נכנס 
העולם. הוא מקבל תמונה מצומצמת וחושב שזה כל העולם. הוא מאבד

פרופורציות ורואה דבר קטן ושולי כמשהו עצום ועיקרי.

הוא לא חושב שיש עוד מיליארדי אנשים שזה לא קרה להם. אף אחד
לא יעשה כתבה מרעישה על המוני אנשים שעברו את היום בכיף בצורה
רגילה, או על דברים משמחים שהתרחשו. מחפשים דווקא את הידיעות

המזעזעות, לזרוע פחד, נקמה ושנאה.

יסביר לא  רואים את הרוחניות שמאחורי הדברים. אף אחד  גם לא 
לפי פרטית  בהשגחה  ואז  שלו  התיקון  אל  הגיע  שההוא  בחדשות 
חשבונות שמיים עלה למקומו הטוב בגן עדן. מציגים את הכל בתור טרגי

ונוראי, וכאילו חס ושלום שאין השגחה פרטית.
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מחפשים לתבל את הידיעות, להגזים, להקצין, להכניס אקשן, לתת
רגש, להעלות רייטינג וכו’. וכך מכניסים לאדם תפיסת עולם מקולקלת

ומעוותים לו את דרך החשיבה.

לאחר מכן יהיה קשה לאדם לתפוס שאין עוד מלבדו, שיש השגחה
פרטית, שכל מה שראה זה רק תמונה חלקית, שאותו אדם שהציגו כרשע
הוא דווקא בסדר, וההוא שהציגו כצדיק הוא בכלל רשע, ושיש עולם

שלם בחוץ שהכתבה כלל לא יכולה להכיל.

אבל איך אפשר להיות לא מעודכנים בנעשה?

אם אדם יחשוב לעומק וינסה להיות אמתי עם עצמו, הוא יבין שכל
הרצון שלו להתעדכן זה בסך הכל יצר של סקרנות. זה חסר טעם ובזבוז
זמן מוחלט. שמתעסקים עם שטויות במקום לנצל את הזמן לדבר גבוה

יותר, שיועיל לנשמה שלנו לאורך זמן.

ואפשר לבחון את הדברים. כל אדם יכול לשאול את עצמו כיצד היה
מגיב אם היו מוכרים לו את העיתון של אתמול בחצי מחיר. הרי הוא לא

היה קונה אותו גם אם לא הספיק לקרוא אותו אתמול.

כל הידיעות שהאדם שתה אתמול בצימאון רב, לא מעניינות אותו כלל
גם כך  אז  לאשפה,  היום  נחשבות  אתמול  של  החדשות  ואם  כעת. 

החדשות של היום יהיו האשפה של מחר.

אדם אף פעם לא מתחרט על שלא שמע חדשות או קרא את העיתון
לפני חודש. כי הוא מבין שזה חסר תועלת. אין בזה משהו מהותי ונשגב,

אלא שזה בסך הכל יצר של סקרנות להתעדכן בענייני השעה.

אנשים חושבים שהם מוכרחים להיות מעודכנים, משום שהתרגלו לכך
יצר הסקרנות משגע אותם לדעת מה קורה. אבל מצד והתמכרו לכך. 

האמת, אין בכך כלום.

אם מתרחש דבר חשוב וראוי לידיעה, זה מתפרסם וכולם יודעים מכך
בכל אופן. ומה שלא יודעים, לרוב לא יזיק, ונצליח לחיות אפילו הרבה

יותר טוב בלעדיו.
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ואם זה כלי תקשורת לחרדים?

אמנם יש עניין גדול לקדש את החומר. לקחת את הגשמיות ולהשתמש
בה לשם שמיים. לענייני תורה וקידוש השם.

לכן זה דבר עצום ונפלא להשתמש בנגנים ולשמוע בהם שיעורי תורה
בדרך, להדפיס מאמרי קודש לזיכוי הרבים, לצלם שיעורי תורה ולהפיץ

אותם וכדומה.

אלא שיחד עם זאת, ישנה תופעה מדאיגה מאוד, שמנסים לחקות את
כביכול. חרדית  במעטפת  בידור  ויוצרים  מתורה,  הרחוקים  החיים 
שלוקחים תכנים רחוקים מתורה ומשנים מעט, ואז מגישים אותם דרך

אנשי בידור עם כיפה שחורה לראשם, וכאילו הכל כשר ומותר.

ואז קוראים רכילות ולשון הרע בעיתונים "חרדיים", עושים מתיחות
בעלוני חול  ודברי  פרסומים  קוראים  "חרדי",  ברדיו  אנשים  ומצערים 

שבת, וכן איסורים רבים נוספים.

אך החמור מכל הוא שעושים ליצנות שהופכת אותנו רדודים, והכל
במסווה, כאילו בהיתר. שהרי כולם הולכים, כולם שומעים, כל הציבור

החרדי שם, וכי אנחנו יותר צדיקים מכולם?

ואז הולכים להצגות, רואים סרטים, מופעי בידור, ובטוחים שזה סוג
של עבודת השם. כי השחקנים עם כיפה, וגם מציגים איזה רעיון מוסרי

מחזק ומרגש, אז מרגישים שהכול לשם שמיים.

זמן, לביטול  מעבר  כי  שמיים.  מיראת  גדול  ריחוק  זה  אבל באמת 
מקבלים גם תפיסת עולם לקויה מתוך השקפתם. שאותם עסקנים, במאים
ותהילה פרסום  מחפשים  ותאוות,  חומר  בחיי  שקועים  לרוב  ובדרנים 

ואינם אוחזים בתורה, ואפילו אם יש כיפה לראשם.

וכמובן שישנם גם תכנים טובים ואין הכוונה להכליל. גם תלוי ברמה
אלא טוב.  אולי  זה  ומתחזקים  שלרחוקים  וכמו  האדם,  של  הרוחנית 
שצריך הרבה דקדוק ותשומת לב בזה. שרוב התכנים בוודאי לא רצויים,

וכמעט ולא מצוי שתלמידי חכמים הם הקובעים בזה.
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ועל אחת כמה וכמה שאם מדובר על מכשירים שקולטים גם תכנים
שאינם כשרים, שבוודאי אין לזה שום היתר. וכמו שמחזיקים טלוויזיה,
אינטרנט, רדיו או טלפון חכם, כדי לשמוע שיעורי תורה וכדומה. שאז

הנזק גדול הרבה יותר מהתועלת המועטה שבזה.

מדוע החרדים מיושנים, מסכנים ולא מצליחים?

הצלחה היא דבר יחסי, בהתאם להגדרת המטרות בחיים. אדם יכול
או להפך, שיגדירו אותו להיחשב כמצליח בזמן שהוא אומלל ממש. 

ככישלון בזמן שהוא שמח ומאושר מכל רגע.

ולמשל יש אדם עם נפש של אומן, שרוצה ליצור ולפרוח, אבל כדי
"להצליח" ילך להיות רופא מומחה או עורך דין נחשב. אז כולם יגדירו
אותו כ"מצליח", אבל בפנים יהיה אומלל, מסכן, מרגיש כלוא, משועבד

לקריירה וחסר כל תוכן פנימי.

חוקי לפי  מצליח,  של  הצגות  עושה  אלא  מצליח,  באמת  לא  הוא 
וכאב פצעים  מחשיבים  בו  מקום  היה  אילו  משל,  ולצורך  הסביבה. 
כהצלחה, והיה בא אדם וחובל בעצמו כדי להרשים את כולם, אז היו

מוחאים לו כפיים, אבל הוא היה סובל ורחוק מהצלחה אמתית.

לכן הרבה אנשים "מצליחים", עשירים, מכובדים ומפורסמים, כבר לא
התמכרויות, פסיכולוגים,  טיפולים  החיים.  עם  להתמודד  יכולים 
התאבדויות ושלל תופעות מחרידות שמוכיחות אומללות. כל זה בזמן

שכולם חולמים להיות מצליחים כמותם.

היום מודדים את ההצלחה במושגים לא נכונים. מסתכלים כמה כסף
יש, אם נוסעים, כמה פרסום  דירה גרים, באיזה רכב  יש בבנק, באיזו 
תפיסת לפי  הכל  וכו’.  והערכה  כבוד  כמה  נחשב,  בעבודה  התפקיד 

ההצלחה החיצונית בעיני הסביבה.

כמה מאושר,  האדם  כמה  מודדים  לא  הצלחה.  לא  כלל  שזו  אלא 
מטרות הגשים, כמה חכמה רכש, כמה אינטליגנציה רגשית יש לו, כמה
שלום בית מלווה אותו, כמה עשירים חיי המשפחה שלו, כמה התמלא
בתורה ובעיקר כמה הוא התקרב להשם והגשים את התכלית שלשמה
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הגיע לעולם. לא מודדים את הפנימיות.

אף אחד לא היה מוכן להיות טיפש, פחדן, בודד, עצוב ומיוסר, בעבור
לעני להיחשב  מעדיף  אדם  מכובד.  ומקצוע  פרסום  עושר,  לו  שיתנו 
ולכישלון, ובלבד שיהיה חכם, מוקף משפחה וחברים, שמח ומאושר. כי

הפנימיות זו ההצלחה האמתית.

אבל במקום למדוד כל אדם לפי שורשו ומקומו, מודדים היום את
כולם ביחס לדמיונות המקובלים שנתפסים בסביבה כהצלחה.

ואז לאדם יש משיכה ואהבה לעניין כלשהו, אבל הוא זונח אותו כיוון
שזה נחשב לבזוי. ומצד שני אדם סולד מעניין כלשהו, אבל למרות זאת

משקיע בו את כל כוחותיו כי זה נחשב להצלחה.

לו מטרות יש  למושגים ברחוב.  לא מתייחס  ירא שמיים  אבל אדם 
לחכמה, רוחני,  לשפע  לזכות  להשם,  להתחבר  ואמתיות.  נשגבות 

לשמחה, לאושר, למימוש עצמי ולהצלחה בשליחותו בעולם.

הוא משקיע ברוחניות, במשפחה, בקדושה, במילוי פנימי ובנפש. אז
גם אם כל העולם יגדיר אותו כמסכן, כישלון, מיושן, לא מתקדם, עלוב,

בזוי וכו’, מכל מקום הוא יודע שהוא המצליח האמתי.

למה אין שוויון בין גברים לנשים אצל החרדים?

ומורגש בין גברים לנשים שאי אפשר להכחיש. ישנו הבדל מהותי 
והמציאות עצמה מעידה על כך בצורה מוחשית.

בצורה הפיזית ישנו שוני מהותי, וכמו שמבנה הגוף שונה, שרק נשים
יכולות ללדת וכדומה. ועם זה אי אפשר להתווכח כלל, כיוון שכך היא

המציאות בין אם נרצה בכך או לא.

וגם מצד הפנימיות, אפשר לראות שישנה צורת התנהגות שונה, צורת
מחשבה שונה, תכונות אופי שונות וכדומה. האישה רגשית יותר על פי

רוב, מחפשת חוזק ועצמה אצל בעלה וכו’.

זו תכונה טבעית אצלן. כי  נשים,  ולכן למשל המטפלות במעון הן 
שיפתחו גברים  בידי  קטנים  תינוקות  להפקיד  יסכימו  לא  אנשים 
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משפחתון. אפילו אלו שנלחמים על שוויון זכויות לא יפקירו את ילדיהם
בידי גברים זרים. המילה "גננת" נאמרת דווקא בנקבה.

וכן להפך, שכמעט ולא מצוי שנשים ירצו ללכת לעבוד באינסטלציה
תכונות אופי פנימי, על  על משהו  זה מצביע  וכל  וכדומה.  ושיפוצים 
יתכן שלא  מובן  ולכן  בשורשן.  ונשים  גברים  בין  ששונות  מסוימות 

שוויון, שכל אדם צריך לנהוג כפי תכונות אופיו.

אבל מדוע הנשים החרדיות בזויות ונחותות מהגברים?

לגברים ולנשים ישנם תפקידים שונים שעבורם הגיעו לעולם. וכל אחד
בהתאם לתפקידו קיבל את תכונות האופי ואת כל הכלים הנדרשים לו

לביצוע התפקיד בצורה הטובה ביותר.

ובאמת כל תפקידנו בעולם הוא להביא לתיקון, ועיקר התיקון מוטל
דווקא על הגברים. לכן הם מצווים ללמוד תורה, לקיים מצוות רבות

ולעשות תיקונים שונים בעולמות העליונים.

וכפי שמתואר בבריאת העולם שהאישה נבראה כדי להיות עזר כנגדו.
שהיא זו שצריכה לעזור לבעלה לעשות את התיקון כראוי.

ואמנם אנשים תופסים את זה בתור גריעות לאישה, אבל צריך לזכור
שבדרך כלל כשאדם עוזר לחברו, זה מראה שהוא נמצא במקום גבוה

יותר באותו מצב, ולכן יש לו אפשרות לעזור.

וכמו שהצדיקים נמצאים בעולם כדי לעזור לנו לתקן, או שאדם שכבר
הצליח במשהו עוזר לחברו באותו עניין וכו’. שאדם מוכשר ובעל יכולת

הוא זה שעוזר למי שמתקשה.

היא ולכן  יותר מהגבר,  ובאמת מבחינות מסוימות האישה מתוקנת 
אינה מצווה בכל המצוות. היא לא זקוקה למניין כדי שתפילתה תעלה
ואינה צריכה את התיקון שבהנחת תפילין. היא מחוברת יותר לרוחניות

ואינה צריכה לתקן הרבה.

לכן בברכות השחר האישה אומרת ברוך שעשני כרצונו. הגבר לא יכול
לומר זאת, כיוון שעל הגבר מוטל להתאמץ ולעשות עבודה כדי לתקן
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ולהגיע לרצון העליון, אבל האישה בטבעה נבראה כך, כרצונו.

לכן מתוך התבוננות על עולם התיקון, ניתנה עדיפות לגבר, אלא שזה
רק משום שעליו מוטל עיקר התיקון. אבל מצד החיבור העליון, האישה

מחוברת יותר, ולכן למשל השפע לבית מגיע בעיקר בזכותה.

ויוצא מכל זה שלכל אחד יש תפקיד שונה ומהות שונה, ואין להשוות
כלל בין הצדדים. זה לא עניין של עליונות או נחיתות, אלא שכל אחד
מבצע את תפקידו האישי, בהתאם למהותו, לכישוריו, לתיקונו ולשורש

נשמתו.

וצריך לדעת שכאשר הבעל והאישה מתפקדים יחד מתוך אהבה ורצון
לעזור זה לזו, כל אחד בתפקידו המיוחד, אז כל המערכת עובדת כתקנה
וזוכים לשפע רב לכל הבית. לכן נבראו גבר ואישה, כיוון שהם משלימים

זה את זו ובכך מגיעים למיצוי.

אבל אם עושים השוואות מי טוב יותר וכדומה, וכל אחד מושך לכיוון
שלו לקבל יותר ולהיות השולט, אז מביאים למלחמות ולצרות גדולות,

וכולם מפסידים מזה בסוף.

מדוע נשים חרדיות אינן מצליחות כמו החילוניות?

כבר ראינו שיש פער עצום בין הצלחה אמתית להצלחה כפי הגדרת
הרחוב, וכן ראינו שיש שוני בין גברים לנשים. לכן כשמודדים הצלחה

נשית הפער כפול, שמודדים אותה גם ביחס לרחוב וגם ביחס לגברים.

מצד האמת, אישה היא רגשית יותר ולא בנויה ללחצים. היא שמחה
נחת, לה  שמביאים  הילדים  את  לגדל  היומיומיים.  הקטנים  מהדברים 
קטנות מתנות  לקבל  שלה,  הנהדרים  הבישולים  על  מחמאות  לקבל 

ופינוקים, ובעיקר להתחבר לרגש הפנימי. זה מה שמביא לה אושר.

היא ואז  ועושר.  כבוד  בקריירה,  נמדדת  ההצלחה  שברחוב  אלא 
עצמה, משל  חיים  בלי  בעלה,  של  שפחה  מסכנה,  לכישלון,  נחשבת 

כבולה עם גידול הילדים שלא מאפשרים לה לפרוח וכו’.

ומובן הדבר שלאף אחד זה לא נעים לשמוע שהוא בזוי וכושל. לכן
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היא לאט לאט מפתחת רגשות דמיוניים, שבאו ממקורות חיצוניים, והיא
מתחילה כאילו לדקלם את מה שכולם אומרים.

באמת שהיא  מה  אחרי  ללכת  ופוחדת  חברה  בלחצי  כבולה  היא 
מרגישה. הרי כבר בגן היא שיחקה במשפחה, חלמה לגדל ילדים ודמיינה

את עצמה מתחת לחופה. זה מה שהיא באמת אוהבת ורוצה.

להרגיש שבעלה רגשות,  להביע  רוצה להתפרץ בצחוק, בבכי,  היא 
החזק תומך בה ודואג לה, לקבל מחמאות על הבית והבישולים, להחזיק

ילד בחיקה ולנדנד עוד אחד בעגלה, היא צמאה לכל זה.

אבל החיצוניות השתלטה עליה. היא כבויה. היא חושבת שהיא צריכה
בגיל מאוחר, שהילדים לה, שכדאי להתחתן  קריירה, שזה מה שטוב 

עלולים לעכב אותה, שהיא צריכה להילחם, לשלוט על בעלה וכו’.

ואז יש לה קריירה, אבל אין לה אושר. יש לה ממון, אבל אין לה
סיפוק פנימי. כאילו יש לה הכל, אבל באמת אין לה כלום.

היא משתוקקת לקבל מחמאות מבעלה על האוכל הטעים שלה, אבל
היא קונה אוכל מוכן. היא מתמוגגת מאושר מכל ילד שהיא מגדלת, אבל
בית של  חמימות  מחפשת  היא  להיריון.  להיכנס  לעצמה  מרשה  לא 
בכללי שבויה  היא  אבל  הסביבה,  של  ובצביעות  בקרירות  ומואסת 

החברה, וטועה לחשוב שאלו הרצונות שלה.

ומכל זה יוצא שהנשים החרדיות הן המצליחות באמת. שהן הולכות
על פי השאיפות האמתיות שלהן. לא השאיפות שהסביבה מחדירה, אלא

שאיפות להגשמה עצמית ומילוי פנימי מהשורש.

למה החרדים מביאים הרבה ילדים?

האדם בבריאה.  הבורא  שחקק  נפלא  נס  זהו  לעולם  ילדים  הבאת 
מטבעו מרגיש מזה סיפוק אדיר ומשתוקק להביא ילדים לעולם.

יש בזה עניינים עצומים רבים. מעבר להמשכיות המין האנושי, יש בזה
גדולים עבור האדם הפרטי. שילדיו הם שיכולים להועיל גם תיקונים 
ולרומם אותו בעולם הבא. כל זה מעבר לתועלת הנפלאה והמרובה גם
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בעולם הזה, שהרי ילדים זה שמחה ממש.

והכניסה גם כאן החברה התערבה  אלא שכמו דברים רבים אחרים, 
באדם תחושות חיצוניות שיחשוב כאילו שזה לא מה שהוא רוצה.

גדול, אותו, שזה טורח  לאדם שהילדים מעכבים  הסביבה מחדירה 
שזה חוסם לו את ההצלחה, שזה עוצר את ההתקדמות שלו ורומס לו את
להרגיש משויך הוא מעדיף  לחלוטין,  מעוותת  בצורה  וכך  השאיפות. 

לחברה יותר מאשר להשיג חיי משפחה עשירים ושמחים.

אישה ממוצעת מדברת עם שכנות או חברות לעבודה, ושומעת שכולן
ילדים, כמה הם מפריעים, כמה קשה ההיריון, זה  מספרות כמה קשה 
כמה קשה הלידה, עד שמתקבלת תמונה של קושי עצום ובלתי אפשרי.

ואמנם מובן שיש בזה קושי, אבל זה כלום ביחס להבאת חיים לעולם.

פוריות, לטיפולי  עתק  סכומי  לשלם  מוכנה  ילדים  בלי  אישה  והרי 
לסבול טיפולים קשים במשך שנים, להתייסר, לסבול צער איום ולעשות

הכל, ובלבד שתזכה להביא ילד לעולם. כי זה שווה לה יותר מהכול.

אבל כיוון שהשם כבר נתן לה ילדים היא לא מרגישה חוסר ומרשה
לעצמה להתנהג בכפיות טובה בטענה שלא מתחשק לה כעת עוד ילד.

היא לא חושבת בשכל והיגיון, אלא מתוך תפיסת הסביבה. הרי אם
מארבעה יותר  על  חושבת  שהיא  לעצמה  ותמלמל  אומץ  תאזור  היא 
ילדים, אז כל החברות ירימו גבה, ירחמו או יזלזלו בה. כל זה מביא לה

לחשוב שאולי זה באמת לא כדאי.

אמנם הרגש הטבעי שהיא נולדה אתו בוודאי מעודד להביא עוד ועוד
לא מעולם  היא  והרי  אימא.  להיות  מקטנות,  החלום שלה  זה  ילדים. 
זו שמחה עצומה שאין ילד לעולם. אדרבה,  התאכזבה מכך שהביאה 

דומה לה. אבל יחד עם זאת הרי לא יתכן שכולם טועים.

כשמציגים משפחה על המסך, בתמונות, בפרסומות ובכל מקום, היא
מורכבת ממעט ילדים. כך מתרגלים שההצלחה והאושר הם במשפחה
עם שלשה ילדים בממוצע. גם הרכב המכונה "משפחתי" מותאם עבור
משפחה שכזו בדיוק. שכל ילד נוסף הוא כבר מטען חורג וכאילו לא
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כדאי. משפחה חרדית ממוצעת צריכה מיניבוס.

מגיל אפס אנשים לומדים לחשוב בצורה כזו, ואז הם לא מעזים. הם
ילדים, עוד  להביא  והנפלא שאומר  הרגש הטבעי  את  פשוט מדכאים 

ומתרגלים לתפיסה חסרת בסיס שמעט ילדים זה כאילו הטוב ביותר.

וראוי להעמיק ולחשוב, שגם אם היה לאדם ילד שנולד מהריון לא
רצוי שגרם לו צער רב והרס לו את כל התוכניות, ובלית ברירה היה מגדל
אותו, אם לאחר כמה שנים היו מאפשרים לו להחזיר את הזמן לאחור,

ולמנוע את אותו היריון, לעולם לא היה מסכים לכך.

גם אם כבר היו לו עשרים ילדים אחרים, וגם לו היו נותנים לו מיליון
דולר עבור זה, לעולם לא היה מוותר על אחד מהילדים שלו. כי כל ילד

הוא עולם שלם ששווה יותר מכל הון שבעולם.

רק מניעת רצח ממש, אלא אפילו  לעניין הפלה, שזה  ואין הכוונה 
ההיריון מראש, ולמרות זאת הוא לא היה מוכן. שאיך יוותר על בנו?

אדם לא מצטער על ילד שהביא לעולם. אם הוא נמנע מהבאת ילדים,
כי לאחר שייוולדו הוא יבין מה הוא וחוסר מחשבה.  זה רק מפזיזות 

מפסיד ולא יהיה מוכן לוותר עליהם.

כעת הוא מוכן לוותר כי הוא לא מרגיש את ההפסד. זה כמו לחתום
ויתור על סכום כסף עצום שהוא חושב שבכלל לא שייך לו. הוא עושה
מעשים פזיזים בקלות מתוך מחשבה שזה דמיון. אבל לאחר שיבין שזה

ממשי, שזה היה שייך לו, הוא יצטער על זה ממש.

ויוצא שההחלטה השקולה והאמתית, מתוך יישוב דעת והבנה, תמיד
תהיה להביא עוד ילדים. הוא מוכן לוותר על ילדיו רק משום שעדיין לא

נולדו ולא הספיק להכיר אותם. הוא לא מבין שהם שלו.

יקבל את ההחלטה אבל ההפסד ממשי. הרי הוא עצמו מבין שאם 
יוותר עליהם. כי הם שלו ויכיר אותם, אז בוודאי לא  לאחר שייוולדו 

ממש. וגם כעת הם שלו, ורק שהוא מדחיק את הידיעה הזו.
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לאחר שאדם עושה את הבירורים המתאימים ומנסה לחקור לעומק את
והיא הדרך לו שהמסורת שקיבלנו היא האמת  הדברים, עד שמתברר 
להסיק מסקנות עליו האחריות  מוטלת  אז ממילא  בה,  לחיות  הנכונה 

ולהתקדם לשלבים הבאים.

שברור הדבר שהתורה והמסורת היהודית לא רק מספרות לנו סיפורי
היסטוריה נחמדים. אלא שהן מלמדות אותנו כיצד לחיות בצורה נכונה

ואמתית את החיים.

לכן צריך לראות אילו תובנות ניתן להוציא מכל זה, לנסות להתבונן
ליישם את הדברים נוכל  וכיצד  לנו מתוך הדברים שלמדנו  יוצא  מה 

בחיינו.
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שינוי השקפה

עד עתה עסקנו בחקירת הדברים. אלא שצריך להבין יסוד גדול בכל
זה, שכל החקירות האלו מחייבות אותנו ממש. שכל יהודי מחויב לחיות

לפי המסורת ואי אפשר להתחמק מזה כלל.

מקום מכל  להאמין,  שזכו  אלו  שגם  לראות  אפשר  מעשי,  באופן 
לכך וזוהי ראיה ברורה  רוב העולם.  כמו  ממשיכים לחיות את חייהם 

שאותם אנשים כלל לא הבינו את הנקודה העיקרית.

יש כאלו שמחפשים הוכחות לתורה, ואז מתפעלים מכל הוכחה שהם
מוצאים ואפילו מספרים לכל החברים בהתלהבות. אבל הם לא משתנים.

יש כאלו שחושבים שהתורה היא סיפור נחמד, המלצה, עצה טובה או
אולי עיסוק לשעות הפנאי. ואז הם משלבים מדי פעם איזו תפילה או

מצווה מזדמנת, ובכל שאר היום מתעסקים בחיי החומר.

אבל הדבר ברור שהתורה היא דרך חיים והיא המטרה של החיים. זה
לא מספיק לדעת שהתורה אמת, אלא שצריך לחיות אותה.

להיכנס לארמון

תארו לכם ששליחים חשובים של המלך מגיעים לביתו של אדם פשוט
וממוצע, ומספרים לו שהוא הבן האבוד של המלך. כעת עליו להתייצב

בארמון ולתפקד כנסיך מלכותי.

אותו אדם עושה חקירות ובירורים ומגלה שזה אמתי לחלוטין ואכן
הוא בן המלך. ואז הוא כל כך שמח מהגילוי המרעיש ומספר לכל מכריו
בגאווה שהוא בן המלך. אלא שלתדהמת כולם, הוא ממשיך את חייו
כרגיל ולא מתקרב לארמון. הוא נהנה מהידיעה שהוא בן המלך, אך בלי
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לעשות שום דבר בנוגע לזה.

אותו אדם הוא טיפש. כי הוא מפסיד שפע עצום כנסיך, סובל לחינם
את קשיי החיים שהתרגל אליהם ומכעיס את המלך בהתעלמות שלו.

שכבר ישיב  כנראה  הוא  המוזרה,  הנהגתו  לפשר  אותו  ישאלו  אם 
התרגל לעבודה שלו, שאולי בארמון לא ירשו לו להסתובב עם גופיה
חושש שהוא  הרחוב,  חיי  על  לוותר  לו  שקשה  אוהב,  שהוא  כמו 

שהחברים יצחקו על בגדי המלוכה הרשמיים וכו’.

זה קשה לעזוב את כל ההרגלים הישנים ולהיכנס לעולם כי באמת 
חדש ולא מוכר. אבל יחד עם זאת הדבר ברור שזה מוכרח וזה גם הדבר

הכי טוב עבורו. זו טיפשות גמורה להתעלם מזה.

אדם עלול לחשוב שזה מספיק רק לדעת שהוא בן המלך. להתגאות
בזה, לשמוח מזה ולספר לכולם. אבל הוא לא מבין שזו לא המטרה. עליו

לחיות בארמון, להתנהג כנסיך ולהתחבר לאותה ידיעה בצורה מעשית.

העליון, המלך  של  הבנים  שאנו  עלינו,  מדבר  משל  שאותו  ומובן 
ובמקום לגור בארמון המלך ולהתנהג כמו נסיכים, אנו מעדיפים להישאר

אנשי רחוב מלאי צרות, ובלבד שלא נצטרך להשתנות.

לכן הצעד הראשון שמוטל עלינו לאחר כל החקירות, הוא להחדיר
להתחיל בהתאם.  לתפקד  שצריכים  השם  של  הבנים  שאנחנו  לתוכנו 
להסתכל על החיים ממבט תורני. לחשוב כמו נסיך. כמו יהודי. לשנות

את דרך החשיבה ואת השקפת העולם שהתרגלנו אליה.

ואמנם הדבר ברור שזה לא פשוט כלל לעשות שינוי. וכמו בכל שינוי
ישנם גם המון חששות בדרך. וזה בסדר גמור. אף אחד לא מצפה מאיתנו
כדי השתדלות  לעשות  עלינו  שבוודאי  אלא  ברגע.  למלאכים  להפוך 

לפחות להתחיל להתחבר.

וכי בשביל מה אדם עושה את כל החקירות? בשביל מה אדם לומד
שיש אלוקים ויש תורה? וכי עשה זאת בשביל להמשיך את חיי ההבל
הגשמיים כרגיל? בשביל הסקרנות? היתכן שכל החקירות יסתכמו בידע

כללי בלבד בזמן שהוא ימשיך לבזבז את חייו ללא שינוי?
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לנהוג בכל כיצד  בכל שלבי החיים.  אותנו  מלווה  התורה הקדושה 
ועוד מצב, מה לעשות, מתי, איך, באלו נסיבות, מה לכוון, מה לומר 

פרטים רבים לאין שיעור. זה לא עניין לשעות הפנאי, זה החיים עצמם.

אי אפשר להסתפק בנישוק המזוזה ואמירת "ברוך השם" תוך זלזול
בהלכות, מצוות והשקפת התורה. מוטל עלינו לעשות שינוי תפיסה כולל.

להחליט לעשות שינוי ולהתחיל להתנהג כמו יהודים, בני מלך.

הקשיים בשינוי התפיסה

לכל אדם יש השקפת חיים אישית, בהתאם לניסיונות החיים והחוויות
השונות שעבר, ודרכה הוא תופס את העולם ואת כל המציאות.

לא תמיד היא אמתית, אבל מכל מקום הוא רואה אותה כערך עליון.
וגם אם למשל זה נוגד לשכל, שהוא מבין בצורה שכלית שההשקפה שלו

חסרת בסיס או מוטעית, מכל מקום יהיה דבק באותה השקפה.

טיפחה ושהסביבה  גדל  ערכים שעליהם  אותו  לימדו  מגיל אפס  כי 
והוקירה אותם, הורים, משפחה, חברים ומכרים, כולם חיזקו את אותם

ערכים עד שמתוך הרגל הם הפכו לברורים ובלתי ניתנים לערעור.

אז גם אם כעת יוכיחו לו בצורה הברורה ביותר שהכול היה טעות,
ושאותם "ערכים" הם בעצם חסרי ערך וטיפשיים, יהיה לו קשה מאוד

לקבל את הדבר והוא לא יוכל לסבול את זה.

הוא נעול על תפיסת העולם שלו, על מנהגים שהכיר ודברים ששמע,
ולא מוכן לקבל משהו אחר. יש לו דרך הסתכלות מסוימת על דברים, מה
חשוב יותר, מה אופי הדבר וכו’. כל ערך מקבל הגדרה ברורה וכאילו

מוחלטת. ערך הכסף, עבודה, צבא, דגל, המנון, הצלחה וכדומה.

לקבל את זכות,  לכף  לדון  האחר,  את  להבין  לו  קשה  כך  כל  לכן 
וזהו. אם יבוא השונה, כי הוא בטוח שיש רק את מה שיש לו בראש 
מישהו ויאמר שהאוכל של עדה אחרת טעים יותר, הוא פשוט לא יהיה

מוכן בשום אופן לקבל את זה. יש לו רק את מה שהוא מכיר וזהו.

וגם אם נניח שהיה מבין בשכל שבאמת יש משהו נכון וטוב יותר ממה
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שהוא מכיר, מכל מקום בוודאי שהיה לו קשה מאוד להרגיש זאת בלב
ולעזוב את כל מה שהתרגל אליו. הוא היה מעדיף פשוט להשאיר את

הדברים כפי שהם.

וכך אפשר לחלק את תהליך שינוי התפיסה לשני שלבים עיקריים,
שאלו מרכיבים את הקשיים הגדולים שמפריעים להשקפה חדשה וטובה

להיכנס לתוך חיי האדם.

שבתחילה ישנו שלב החסימה הראשוני על ידי השכל. שאדם בטוח
שהוא מכיר את המציאות היטב, ולא מוכן לקבל דבר סותר ולא מוכר.

ישנו השלב השני, להיכנס, מכל מקום  כלשהו הצליח  ועד שמידע 
מחסום הרגש. שגם הדברים הברורים ביותר אינם קלים לביצוע. ישנם
המון יצרים, תאוות, הרגלים, עצלות, פחדים, סביבה ועוד גורמים רבים

שמקשים על האדם לעשות גם את מה שברור לו שנכון לעשות.

מחסום השכל

יעצור עוד ברוב המקרים, מידע חדש שנוגד לתפיסה הקיימת כבר 
לפני שייכנס לשכל. יש לאדם מגננות שתוקפות כל פיסת מידע שנראית

סותרת למידע שכבר קיים אצלו.

שאם למשל היו אומרים לאדם שהירח הוא בלון גדול שעשוי מגומי
וסביבו יש אנשים מעופפים, אז הוא כלל לא היה מנסה לחקור אם זה

אמתי ולא טורח לחשוב על זה, אלא היה שולל את זה ברגע.

כי יש לו ידיעות קודמות ברורות. הוא יודע היטב מהו ירח. ילד קטן
מסתקרן ומוכן לקבל מידע חדש, כי אין לו מידע קודם שסותר, אבל אדם

בוגר שכבר דש בזה, מרגיש שהוא חכם, בקיא ומכיר היטב את העולם.

ואמנם הוא מעולם לא בדק את זה אישית, לא היה על הירח, לא ראה
אותו מקרוב ולא ערך שום ניסוי מדעי בנושא, אבל זה פשוט וברור לו
כדבר בטוח שהוא מוכן להתערב עליו. הוא נשען ומתבסס על שמועות,

אבל זה אמין בעיניו. כי התרגל לאותו מידע כמוחלט ובלתי מעורער.

וזה מחסום השכל. שלאחר שהתרגל למידע שנתפס עבורו כברור, הוא
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בכלל לא מפעיל את השכל בשיקול דעת, ורק שולל מיד כל מידע סותר.
הוא מקובע, מגונן על המידע שהוא מכיר ולא מוכן לשמוע צד שונה.

לפני שהגיע הצד לשמוע את אחד הצדדים  לדיין  איסור  ישנו  לכן 
השני. כיוון שלאחר ששמע גרסה אחת של הסיפור הוא כבר ננעל במידת

מה, ואז קשה מאוד לקבל גרסה אחרת.

ואמנם אותו מחסום הוא מצוין עבורנו, שהוא מאפשר לנו להתבסס על
הידיעות שכבר קיימות בלי לעצור לחשוב על כל עניין מחדש בכל פעם.

אבל יחד עם זאת הוא יכול להזיק לפעמים. שאם קיבלנו מידע שגוי
ואנו משוכנעים בנכונותו רק מתוך הרגל ובלי ראיות מספיקות, אז כל

המגדל שנבנה על אותו מידע יהיה רעוע וחסר בסיס.

וגם אם יביאו לנו אחר כך מידע חדש מבוסס יותר, בשום אופן לא
נסכים לקבל את האמת. נשלול מיד ונחפש כל תירוץ אפשרי כדי להפריך
את המידע ולא להאמין בו כלל. כי המידע הקודם ייראה לנו אמתי יותר.

מחסום הרגש

ואמנם ישנם מקרים מועטים שהאדם מגיע למצב שבו הוא חושב על
הדבר ומגלה שאותו מידע חדש הגיוני מצד השכל, ואפילו מוכח ואמתי

ממש. ואז בלית ברירה הוא מוכרח לקבל את המידע החדש כנכון.

אלא שגם אז אותו מידע רחוק מאוד מלהפוך לחלק מתפיסת העולם
שלו. כי גם אם הוא יודע בשכל שהדבר נכון ואמתי, מכל מקום יהיה לו

קשה מאוד להתחבר לזה רגשית.

וכמו שלכל אדם יש הרגלים שהוא עצמו מבין שאינם טובים עבורו,
הרגלי אכילה מזיקים, הרגלי דיבור לא טובים, הרגלי תגובה, התמכרויות

וכן הלאה. ולכאורה אם הוא מבין שזה לא טוב, אז מדוע ממשיך בזה?

אלא שזה כאילו לא בשליטתו. מצד השכל הוא מבין שאלו הרגלים לא
ולא מאפשר לו נוטה אליהם  רוצה בהם, אבל הרגש  והוא לא  טובים 

להתנתק. יש לו תאוות ויצרים שמושכים אותו למקומות לא רצויים.

נכון, מכל מקום עדיין קשה מאוד כי גם כשמבינים בשכל שהדבר 
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וכלל לא נוח לחיות את זה בפועל ולהתחבר לזה בצורה רגשית.

הם השכל  ומצד  מדברים,  פוחדים  אנשים  לפעמים  משל,  ולצורך 
ועכברים, מג’וקים  פוחדים  שאנשים  וכמו  סיבה.  לזה  שאין  מבינים 

חושך, מקומות סגורים, אזעקות, פחד גבהים, פחד קהל וכו’.

גם אם יגיעו להבנה מוחלטת שאלו פחדים חסרי בסיס ואין בכלל מה
לפחד, הדבר ברור שזה לא ישנה את הרגשת הפחד שעוברת בהם. כי גם
אם הצליחו להבין בשכל עניין כלשהו, זה עדיין לא משנה את התגובה

המעשית שתהיה בפועל, כי התגובה היא רגשית.

לדעת מוחלט.  בבירור  כלשהו  דבר  להבין  יכול  שאדם  יוצא  וכך 
בוודאות ללא שום פקפוק. ויחד עם זאת לחיות חיים רחוקים מאותה

ידיעה ולהיתפס להשקפת עולם ששונה ממנה לחלוטין.

נוח יותר  וקשיים. שהרבה  לו מניעות  יש  וכמה אם  ועל אחת כמה 
לחיות בצורה שזורמת יפה עם היצרים, עם הסביבה ועם כל הדברים

המוכרים, מאשר לנסות ללחום ולמרוד כדי להגיע למקום טוב יותר.

וכמו שאדם צריך להתאמץ מאוד כדי לשמור על תזונה נכונה, לאכול
שהוא המזון  תענוגות  על  ולוותר  לו  טעימים  שפחות  בריאים  דברים 
אוהב. אז גם אם בשכל הוא בטוח שזה מה שטוב לו, מכל מקום זה דורש

הרבה מאמץ, מצריך ויתורים רבים והרבה יותר נוח להיכנע ליצרים.

כל זה מביא לקיבעון גדול. שהאדם נמצא לרוב במצב של חוסר שינוי.
הוא לא רוצה להשתנות או שמרגיש שהוא לא יכול. כי כל כוחות הנפש
שלו מקובעים על הדרך הישנה שהוא מכיר, ונוח לו יותר להישאר כפי

שהוא. לשמור על ההרגלים. הן מבחינה מעשית והן מבחינה נפשית.

קשה לצאת מקיבעון

לאט לאט ההרגל מחלחל והופך להיות דרך חיים של ממש. שאדם
תופס את זה כמציאות בלתי ניתנת לערעור. לא מאמין שישנה אפשרות

אחרת. הוא מתקבע על תפיסה מסוימת ולא מאמין שניתן לשנות אותה.

קשה מאוד להחליף השקפת עולם. אדם רגיל למאכלי ילדות, למנהגים
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בבית הוריו ולכל הכללים שהכיר ולמד. הוא לא מוכן לקבל דבר שונה.

לכן אנשים מבוגרים בדרך כלל מקובעים יותר מצעירים. כי לא דומה
אדם שנוהג במנהג מסוים כמה שנים בודדות לאדם שנוהג כך במשך

שבעים שנה. בכל פעם שדבר חוזר על עצמו, הקיבעון אליו מתחזק.

וממשיכים חדשות,  ידיעות  מדחיקים  פשוט  אנשים  טבעי,  באופן 
לחיות כפי שהתרגלו. שהרי לא יתכן שכולם טועים, ובוודאי שלא יתכן

שכל מה שהכירו כל חייהם יתברר כטעות.

במקום לעשות חשבון נפש, להתבונן ולדקדק בפרטים הקטנים כדי
להגיע לתפיסה אמתית וטובה יותר, הם מניחים לתפיסת העולם שלהם

לקבל צורה מתוך ההרגלים והקיבעון.

הדברים שאליהם אדם התרגל, שכולם מדברים עליהם ושכולם עושים
ראיה אמתית, מחשבה לא מתוך  להיות הערכים שלו.  אותם, הופכים 

והיגיון, אלא כאילו במקריות, על פי האירועים והחוויות שעבר.

עקרונות וערכים

כל אדם מטבעו מוכרח לגבש לעצמו תפיסת חיים כלשהי, והיא נותנת
לו ביטחון, שיאחז במשהו כך שלא ישתגע. ובאמת זהו דבר טבעי שכל

אדם עושה כבר מרגע לידתו.

כבר מינקות הוא בונה לעצמו תפיסה ובכל פעם הוא גדל, מקבל מידע
את קולט  תגובות,  בוחן  מתנסה,  חוקר,  חווה,  דברים,  שומע  חדש, 

הסביבה, וכך לאט לאט מתעדכן ומשנה את אותה תפיסה בהתאם.

ויוצא שזה הדבר הטבעי ביותר וזה מה שממלא את עולמו של האדם.

אין מציאות כזו לחיות ללא תפיסת חיים כלל, בלי שום השקפת עולם.
מוכרחים לאחוז במשהו.

אבל מכל זה נוכל להבין שאותה תפיסה אינה אמת מוחלטת כלל. היא
הנחות על השערות,  מבוססת  החיים,  בנסיבות  תלויה  זמנית,  מקרית, 

יסוד, חוויות אישיות, רגש, חכמה מוגבלת, זיכרון מוגבל וכו’.

מוטל על האדם לברור ולנפות לעצמו תפיסה נכונה ואמתית יותר. לא
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לקבל את התפיסה הנוכחית כמובנת מאליה, כדבר מוחלט וברור ללא
עוררין, אלא לנסות כל הזמן לשפר ולכוון אותה לאמת ככל שאפשר.

לייחס לתפיסה את החשיבות האמתית שלה ולא להפוך אותה לפסגת
העולם, שכאילו היא ערך עליון ועקרוני שאין לזוז ממנו והכל מתבטל
מפניו. אם במקרה אדם גדל במקום מסוים עם מנהגים מסוימים ודרך
חיים מסוימת, זה לא אומר שזו צורת החיים היחידה, הטובה והמוחלטת.

בצורה מושלמת. שכולם העולם  את  בטוחים שהם תופסים  אנשים 
טועים ורק הם צודקים. שכל ההנהגות שלהם הן הטובות ביותר.

מוכרחים לחשוב על הדברים לעומק, לאתר הנהגות לא טובות או לא
אמתיות ולקבל על עצמנו לשנות אותן. כך לאט לאט נעצב את אותה
תפיסה ונהפוך אותה לחזקה ובעלת יסודות מוצקים. צריך להיות פתוחים

לקבלה ושינוי תפיסה במידה ומתגלה דבר אמתי יותר בשכל הישר.

ולעמוד על שלנו. ואמנם בוודאי שיש בזה צד טוב להיות עקשנים 
להיות דבר שאומרים.  כל  להיות פתי שמקבל  ולא  הדרך  על  להינעל 
להיות לא  וערכים.  לוותר על עקרונות  ולא  עם העמדות שלנו  חזקים 

הפכפכים ולשנות את התפיסה בכל כמה ימים.

אבל כל זה רק אם חקרנו ובדקנו לעומק את אותם עקרונות וערכים,
וקיבלנו אותם בצורה מודעת ומבוססת לחיינו. שאנו בטוחים בדבר עם

יסודות מוצקים. לא שסתם התרגלנו בלי להבין ובלי לשאול שאלות.

זה והיגיון,  ומגיע למסקנות מתוך שכל  אם אדם מתבונן על הדבר 
מצוין. שיעמוד על שלו ושילך עם זה עד הסוף. כמו אברהם אבינו שלא

נכנע לאף אחד ונלחם בעיוות שהיה מקובל בכל העולם. זה דבר גדול.

אבל כאשר אדם מקבל דברים בלי לחקור כלל, אז אין לזה שום בסיס.
ולעמוד על עקרונות וערכים שסתם חדרו לתוכנו איך אפשר להילחם 

בצורה מקרית ולא מצאנו בהם כל יסוד והיגיון?

הרגלים חסרי טעם

אדם מקובע על השקפת עולם שכלל לא בחן. יש דברים שהוא תופס
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בתור ערך עליון ומקודש, למרות שאין בהם כלום. הוא מרגיש שהוא
משתייך לערכים מסוימים, למרות שהוא לא מבין בהם כלל ומעולם לא

בדק אותם, רק שהתרגל אליהם ללא טעם.

דגל המדינה יכול לייצג עבורו ערך עליון שהוא מוכן להקריב עבורו,
למרות שאילו היה נולד במדינה אחרת, אז היה מרגיש ערכיות בדגל אחר

של אותה מדינה בה גדל. זה עניין טכני ומקרי.

יש לו יחידה אהובה בצבא, נבחרת כדורגל אהודה, מפלגה פוליטית
כלשהי, מנהגי עדה, טעמי ילדות, צבע אהוב, חתימה ועוד עניינים רבים
שהוא מחובר אליהם. אבל כל זה לא מתוך איזה עניין נשגב ותובנות

מעמיקות, אלא שזה מה שבמקרה היה קרוב אליו ולזה הוא התרגל.

כל זה מקרי. זה לא עניין נעלה שהגיע מתוך חכמה ומחשבה, אלא
שנסיבות החיים הביאו אותו כאילו במקרה למציאות הזו. ישנם רבים

שסוברים אחרת, ואפילו הוא עצמו משנה דעתו מפעם לפעם.

ואז הוא יכול להתווכח בסערת רגשות עם כל מי שחושב אחרת. הוא
יודע חושב שהוא מבין בפוליטיקה, מי מתאים ומי לא, ובטוח שהוא 
בעצמו טוב יותר מכולם כיצד להנהיג את המדינה. אבל באמת הוא לא

מבין כלום ורק מדקלם משפטים ששמע מחברים או מגידי חדשות.

מגיל אפס למד לצעוק "מוות לערבים". אבל מעולם לא עצר לחשוב
שאילו היו לו מכרים ערבים שנחמדים ועוזרים לו, אז היה רגיש אליהם

ובוודאי לא היה רוצה שיהרגו אותם ללא כל סיבה.

הוא יכול לזלזל ולצחוק על סוג מסוים של אוכלוסיה, אבל אילו הוא
עצמו היה נולד וגדל שם, היה חושב ומתנהג בדיוק כמותם. אם אותו

נושא ללעג היה אביו או קרובו, בוודאי שלא היה צוחק ומזלזל.

אדם צריך להיות אמתי. לא לקבל משפטים "חכמים" ששמע כאמת
מוחלטת ולחזור עליהם כמו תוכי. לא לקבל כל מה שאומרים בחדשות

כעובדה מוצקה. לא לקבל מנהגים נדושים בתור הכרח גמור.

צריך לשבת עם עצמו ולהתחיל לחשוב על דברים שקיבל כמובנים
מאליהם. להתחיל לבחון מחדש את הנהגות החיים שלו ואת ההסתכלות
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שלו על העולם. האם זה באמת נכון ואמתי?

ספיגת עקרונות אישיים

אנשים רבים ספגו בילדותם שערך הכסף הוא ערך עליון. יש כאלו
שמעריכים השכלה וחכמה. יש כאלו שיתנו הכל עבור הצלחה, פרסום
ותהילה. כל אדם גדל על ערכים מסוימים, הן ממה שקיבל מהסביבה והן

מחוויות רגשיות שעבר, עד שהוא ננעל עליהם ובטוח שהם נעלים מכל.

אדם יכול להחדיר לילדיו את ערך הכסף למשל. שיעריכו ולא יקבלו
אותו כמובן מאליו. אז יאמר להם משפטים נשגבים, שכסף לא גדל על

עצים, אם אין קמח אין תורה, כל פרוטה חשובה וכו’.

ואמנם בוודאי שיש בזה אמת וגם ערכיות. אלא שכאשר הוא מתמקד
בזה וסובב סביב זה, ופחות מקפיד על ערכים אחרים, אז מקבלים מדד
וסדר עדיפויות ערכי, שלא תמיד תואם לאמת. ועל אחת כמה וכמה אם

נוספות לזה חוויות רגשיות, ולמשל אם אדם גדל בעוני והרגיש מחסור.

עד פרופורציה.  ללא  ביותר  החשוב  הערך  כמו  נתפס  זה  הזמן  עם 
שמזלזלים או  ומפרנס  זן  שהוא  הוא  ברוך  בקדוש  אמונה  שמאבדים 

בערכים חשובים לא פחות כאשר הם מתנגשים עם הערך הזה.

בזויים דברים  לעשות  ולרמות,  לשקר  לגנוב,  יכולים  אנשים  אז 
וירודים, וכאילו שכל האמצעים כשרים להשגת כסף. מחשיבים ומכבדים

את האדם על פי הכסף שיש לו. שהרי זה נתפס אצלם כערך עליון.

ויש אחרים שחברות אמתית ונאמנות היא אצלם הערך הגדול מכל. עד
כדי כך שיהיו מוכנים אפילו לרצוח את החבר הכי טוב שלהם אם יגלו
מסוימים מגזרים  שיש  שמצוי  וכמו  שחשבו.  כפי  נאמן  לא  שהוא 

שרוצחים אחד את השני בשביל כבוד וערכים.

יש כאלו בעלי מוסר עבודה גבוה ביותר ונאמנות לקריירה. מתוך כך
לוותר על המשפחה או לדרוך על חבריהם לעבודה,  יהיו מוכנים  הם 

לעשות דברים שפלים ונבזים אם התפקיד מחייב אותם לכך.

יש כאלו דייקנים וקפדנים. כמו הגרמנים שמקפידים על איכות גבוהה
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ומדויקת. ובאמת כך התנהלו בזמן השואה, שהכול היה מדויק ומחושב
לפרטי פרטים. שהיו קרי רגש ולא ניסו לעזור או להציל, אלא שקיימו את

ה"עבודה" שקיבלו בדיוק מרבי מתוך אכזריות נוראה.

ויתור על מנהגים חסרי בסיס

כל אדם חושב אחרת, יש לו ערכים שעליהם הוא חי, והוא בטוח שהם
הטובים ביותר. אבל בלי שיקול דעת, ביקורת, מחשבה מקיפה, שאיפה

ורצון להתיישר מול האמת, קרוב לוודאי שכל חייו הם שקר וטעות.

גם לנאצים היו "ערכים" שהובילו אותם. הם רצו לעשות טובה גדולה
וטוב לעולם חזק  ולהביא בכך  כולה, להכחיד את החלשים  לאנושות 

יותר. והם אפילו היו רוב שעלה בצורה דמוקרטית.

מוכנים הם  וערכים.  עקרונות  יש  המוסלמים  למחבלים  היום  עד 
להתאבד עבור הערכים הללו. אלו ערכים כל כך גבוהים וחשובים עבורם

ששווה להם לרצוח בשבילם.

לכל אדם יש ערכים שעליהם גדל וחונך. גם הרשע ביותר עלי אדמות
מונע על פי עקרונות כלשהם שהוא מעריך. וגם אם אלו דברים מזיקים,
רעים, מקלקלים או סתם חסרי טעם, מכל מקום עבורו זו תפיסת עולם

ערכית וטובה. ומי מבטיח לנו שהערכים שלנו טובים יותר?

אם נניח לעצמנו להיות מונעים על פי אותם ערכים אישיים, מקריים
וחסרי בסיס, אז טעויות קרובות לבוא. רק אם נכריח את עצמנו לכוון
לאמת, וגם אם זה כרוך במחיר של הקרבת הרגלים ועקרונות אישיים,

והחלפתם בעקרונות חשובים ואמתיים יותר, אז נוכל באמת להתיישר.

אם אדם בטוח שהוא צודק בתפיסה שלו, אז כל מה שלא מתאים אליה
יידחה בבוז. הוא לא יהיה מוכן לקבל דבר שסותר למה שהוא כבר יודע.

אבל אם ישכיל להבין שהוא לא מבין, שהתפיסה שלו היא רק השערה
מוגבלת, יהיה פתוח לקבל תובנות חדשות במידה והן מבוססות ואמתיות
יותר. גם אם יתקל בדברים הפוכים משהכיר, לא יתבלבל או ייחלש מכך.

וכמו שאדם יכול לשער בדעתו מה השעה כעת, אבל אם יסתכל בשעון
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אז יבטל דעתו ויקבל מה שהשעון מראה. כי הוא מראש מבין שההשערה
שלו אינה מדויקת ולכן מוכן לשנות ולקבל. אבל אילו היה בטוח שהוא

מדייק, אז לא היה מוכן לקבל את האמת והיה מתעקש שהשעון טועה.

אדם צריך להבין שהתפיסה שלו לוקה בחסר. שיש לו תפיסה מוגבלת
רק בתור ברירת מחדל, כמו השערה, מלאה בסברות ואינה מדויקת כלל.
רק למלא אותו באופן זמני, עד שיקבל חכמה ודעת חזקים וגבוהים יותר.
וכך יהיה פתוח לקבל את האמת ולא יתעקש להישאר בדעותיו הכוזבות.

הגדרות יחסיות

כך כל אדם גדל על ערכים רבים, שכל אחד מקבל חשיבות מסוימת
בסדר העדיפויות שלו. ועל פי זה אותו אדם מנהל את חייו, קובע מה

חשוב לו, שואף לעתיד וגם שופט אנשים בסביבה ומחלק להם ציונים.

דוד כלא כטיפש, את הבן  הוא מגדיר את השכן כרשע, את החבר 
מוצלח, זה מפוזר, זה קמצן, ההוא חטטן וכו’. אלא שכל זה ביחס למדד
הערכים האישי שלו. הוא חושב שכולם צריכים ליישר את עצמם על פי

ההשקפה שלו. בטוח שהראיה שלו היא האמתית ביותר.

הוא מחליט מדעתו מה חמור ומה קל, מה אסור ומה מותר, מה מגדיר
אדם כטוב או רע וכו’. וכאילו שיש לו הגדרות ברורות לכל עניין, שכל

דבר מקבל מקום מיוחד בתפיסה שלו.

אלא שהדבר ברור שכל אדם חושב אחרת. מה שהוא תופס כרע, הוא
דבר שאחר מגדיר כטוב. כל התפיסה שלנו היא רק דעה אישית חסרת

בסיס, ועלינו להתיישר מול האמת.

מדוע קשה להאמין?

כל זה יסביר לנו מדוע כל כך קשה לאנשים להתקרב להשם ולתורה
הקדושה. מדוע כל כך קשה לעשות תשובה ולהאמין. מדוע יש לאנשים

רתיעה כל כך גדולה מענייני הדת.

כי כל זה לא נמצא בתפיסה של האדם הרחוק. הוא התרגל לערכים
גרועים, להרגלים  חסרות,  לידיעות  בסיס,  חסרי  למנהגים  משובשים, 
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לתאוות, לאיסורים, וכל זה מעצב כעת את תפיסת העולם שלו.

אז הוא מרגיש שזה לא טוב לשמור שבת, כי התרגל לעשות טיולים,
ללכת לחוף הים ולצפות בטלוויזיה. הוא לא רוצה אירוע בהפרדה כי כל
נשים. הוא התרגל להיות בחברת  זה  הכיף והמהות של אירוע עבורו 
עקרונות בתור  אצלו  ננעלו  והם  את התורה  שנוגדים  גרועים  לדברים 

ותפיסת חיים. הוא לא מצליח להבין שהתורה היא הטוב האמתי.

ואמנם הוא היה מוכן להתאמץ, להשקיע, להסתכן ולסבול עבור מטרה
שהוא מאמין בה ותביא לו תועלת גדולה, אבל כאשר מדובר על תורה
כי בזה משהו ממשי.  לא באמת מצליח להאמין שיש  ורוחניות, הוא 

התפיסה שלו התעוותה מכל הרגלי החיים שלו.

רחוקה, הרגלים לא גשמיות, תאוות, סביבה  הוא בא מעולם אחר. 
טובים, מנהגי טעות, וכל אלו מרכיבים את תפיסת החיים שלו. לכן מובן

שהוא לא ירצה להשקיע בזה, כי הוא לא רואה בזה טעם.

כל ההיכרות שלו עם עולם התורה מלא בדעות קדומות שהוא משוכנע
לחלוטין בנכונותם. מגיל אפס סיפרו לו סיפורים על התורה, היהדות,

החרדים, הטפה דתית, כפייה דתית וכו’.

לפעמים לקחו קטע ממעשה והוציאו אותו מהקשרו, לפעמים לקחו
סיפור על אדם תועה וניפחו אותו למגזר שלם, לפעמים המציאו עניין
חדש ללא בסיס, וכל זה יצר תפיסה של רתיעה מכל מה שקשור ליהדות.

כמובן שכלי התקשורת לא טמנו ידם בצלחת והגדילו את התמונה פי
כמה. כל אחד הוסיף קצת תיבול לדברים משל עצמו, עד שהפכו את

הבסיס, השורש והיסוד שעליהם מושתת העם שלנו, לדבר בזוי ומאוס.

פעמים שמתייחסים לזה בשנאה, שחושבים שכל בני התורה גזלנים
לזה בזלזול, שחושבים שהם לא שווים ושקרנים. פעמים שמתייחסים 
יריקה. פעמים שמתייחסים לזה ברחמנות, שחושבים כמה מסכנים הם,

שצריכים לחיות חיים בדוחק, בצער ובמסכנות.

אבל ברוב הפעמים בכלל לא מתייחסים לזה. אנשים מתנהגים כאילו
אין קשר ביניהם לבין התורה. הם יודעים שיש דבר כזה תורה, שיש מגזר
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חרדי, אבל לא עוצרים לבחון או לחשוב אם זו דרך נכונה, כאילו שזה לא
שייך אליהם כלל. זה אפילו לא עולה בתור אפשרות.

אמנם יש להם מזוזה בבית, הם עשו ברית לבניהם, הם עושים בר
מצווה, מבקרים בכותל, נמנעים מאכילת חזיר, צמים בכיפור, אוכלים
מצות בפסח, נזהרים בבשר וחלב, אבל מכאן והלאה כל קשר ביניהם

לבין הבורא הוא מקרי בהחלט.

כי המזוזה זה ערך שהם גדלו עליו. יהיה להם קשה לראות בית של
יהודי ללא מזוזה. אבל מצוות אחרות שכתובות באותה תורה בדיוק הן
קלות בעיניהם. לא בגלל שהן פחות חשובות, אלא בגלל שלא גדלו על

ערך החומרה של אותן מצוות. לא התרגלו לייחס לזה חשיבות.

ועל בכלל  העולם  כל ההסתכלות שלנו על מציאות  ויוצא שכמעט 
חשיבות התורה והמצוות בפרט, היא לא עניין של מהות וחשיבות הדבר,

אלא תוצאה של הערכים שגדלנו עליהם וכאילו במקרה חדרו אלינו.

חמדת הרע

ומצליח להבין שערך זוכה להתבונן  לדעת שגם כאשר אדם  וצריך 
לשינוי קשה  התמודדות  ישנה  עדיין  מקום  מכל  פסול,  הוא  מסוים 

התפיסה. שהרי בינתיים זכה רק לתובנה שכלית.

ניסיונות לו  לתת  שתפקידו  הרע  יצר  בתוכו  שיש  ידוע  הדבר  אבל 
רגשיים. ולשם כך הוא ממלא את האדם בדמיונות כדי לגרום לו לחמוד

תאוות רעות ושקריות ברגש עז.

ואז נוצר מצב שבו האדם תקוע בין שני העולמות. שמצד אחד הוא
מבין בשכל שישנם ערכים מושחתים ובזויים, וכמו למשל עניין הכבוד

והגאווה, תאוות בצע, תאוות נשים, תאוות אכילה וכדומה.

אבל מכל מקום מצד הרגש הוא חומד את כל זה ומרגיש בצורה חזקה
שהוא כן רוצה להשיג את הדברים האלו.

הוא מבין בשכל שצריך להתנהג בדרך התורה ובדרך ארץ, ולכן הוא
רוצה מדבר בנימוס ומתנהג בנחמדות, אבל בתוכו הוא מרגיש שהוא 
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להתפרץ כמו בהמה חסרת מעצורים בלי שאף אחד יראה.

הוא ייתן הכל כדי להיות מפורסם, עשיר, מכובד ומוקף נשים, למרות
שהוא מצהיר שתאווה וכבוד הן מידות שליליות. כי בשכל הוא מבין

שתאווה זה לא טוב, אבל בלב הוא לא מרגיש את זה כלל.

התאווה נראית לו כל כך מתוקה ויפה, עד שייתן את הכל כדי להשיג
אותה. הוא יודע שהקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם.
הוא יודע שאלו דברים גרועים. אם יראה את המידות האלו אצל אחרים

הם יהיו בזויים בעיניו.

כי הוא עצמו מלא זה באמת.  זה חיצוני. הוא לא חי את  כל  אבל 
בתאוות. הוא רודף אותן. הוא בכלל לא מבין שזה אותו עניין שלילי

ובזוי שהוא כל כך מואס בו כשהוא רואה אותו אצל אחרים.

הוא רודף כבוד, אבל חושב שזה דבר טוב וראוי להיות מוערך ובכלל
נוקם, אבל מתרץ לא מבין שזה אותו כבוד שלילי שדיברו עליו. הוא 
בצורה פילוסופית שזו לא נקמה אלא שהוא רק מחנך, מלמד לקח ועושה

צדק. הוא מקנא, אבל לא מבין שהוא עושה את זה.

בשכל הוא יודע שתאוות נשים זה דבר בזוי ופסול, והיה מתבייש לו
היו יודעים על מחשבות הזימה שעוברות בראשו. אבל בפועל הוא נהנה
מאותן מחשבות ומהרהר בהן בעונג. והוא גם לא מבין שיש בזה משהו

לא בסדר, כי זה נראה לו תמים.

הוא לא מקשר בין כל הדברים שהוא לומד לבין המציאות בפועל. יש
נתק שלא נותן לו לראות.

הריחוק הרגשי

דברים על  מסתכלים  שהם  להבין.  אנשים  להרבה  שקשה  מה  וזה 
בצורה שטחית ושכלית. לא מנסים להיכנס לעומק הדברים ולחקור מצד

הרגש. ואז הם סותרים את עצמם.

רחוקה מאוד מתורה אנשים שחיים את חייהם בצורה  ישנם הרבה 
ומצוות, ושקועים חזק בעולם החומר. אלא שיחד עם זאת הם מצהירים
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שהם מאמינים גדולים, שהכול זה רק מלמעלה וכו’.

ולכאורה איך יתכן שיהודי שכל כך בטוח בכל עניין התורה חי את
חייו בצורה כל כך רחוקה והפוכה ממנה? איך יתכן שאינו שומר שבת?

איך יתכן שהוא לא מניח תפילין? הרי זו סתירה מוחלטת!

אלא שישנו הבדל עצום בין התפיסה שיש לאדם מצד השכל, לבין
התפיסה הרגשית שהוא אוחז בה. שגם אם מצד השכל ברור לו שדבר

מסוים הוא אמת, מכל מקום הרגש מושך אותו למקום אחר.

לכן אותם אנשים אינם באמת מאמינים, אלא משקרים לעצמם. הם
יכולים לזרוק הצהרות לאוויר, אבל הם לא באמת חיים את זה.

אולי הבינו בצורה שכלית את הדברים, אולי החכמה קסמה להם, אולי
חיקו את הסביבה, אולי התרגלו לשמוע את הסבתות ששבחו את בורא

העולם, אבל זה בוודאי לא אמתי כתפיסת חיים.

מוטעית. עולם  והשקפת  בחסר  לוקה  תפיסה  זו  פנימית,  מבחינה 
המעשים שלהם עצמם סותרים לחלוטין את מה שהם אומרים ומתיימרים

להיות. והם אפילו לא מרגישים שיש בזה סתירה.

יש שמזדעזעים ממי שאוכל בשר עם חלב, אבל יחד עם זאת הם עצמם
מרגישים נוח ללכת למועדונים פרוצים או לחלל שבת בלי כל קושי. וכי

זה פחות חמור? וכי יש בזה היגיון? אלא שהתאווה מתירה הכל.

לא מדובר כמובן על נפילות שיתכנו לכל אדם, רגעי חולשה או כניעה
לתאוות, אלא מדובר על צורה מודעת, שהאדם יודע שדבר מסוים הוא

אסור, ויחד עם זאת הוא מרשה לעצמו לא להקפיד על הדבר.

גדולים, אבל וכמו שאפשר לראות אנשים שטוענים שהם מאמינים 
יחד עם זאת צופים בטלוויזיה, נוסעים בשבת, נמצאים בקשר גברים עם
נשים, לא מברכים ברכת המזון, נשים לא מקפידות על כיסוי ראש, טהרה

וצניעות וכן הלאה, כל אדם לפי עניינו ומקומו.

וברור הדבר שזו לא נפילה רגעית שאפשר לתרץ כהתגברות התאווה
וחוסר שליטה, אלא שכל אלו דברים מחושבים ומתוכננים. תפיסת חיים.
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שבצורה מודעת האדם מתיר לעצמו לעשות עבירות חמורות נגד התורה
ולא רואה בזה שום פסול, בזמן שהוא מצהיר שהוא מאמין גדול.

ואמנם הוא יכול לתרץ שזה לא נורא, שהשם יסלח לו, שצריך להתחזק
מאהבה וכדומה. אבל זה רק תירוצים, כי בסופו של דבר הוא חי נגד
החוקים של השם. בדברים שבאמת חשובים לו הוא פועל בצורה מעשית

ולא מסתפק בתירוצים למה אינו פועל. אבל כאן זה נוח לו להתעצל.

תירוצים לריחוק רוחני

אדם לא מסוגל לחשוב על עצמו בצורה שלילית ולהרגיש שהוא בוגד
לתרץ עצמו  את  מכריח  הוא  לכן  שלו.  והמהותיים  היקרים  בערכים 

תירוצים לדרך החיים המעוותת שלו.

ואז לאט לאט הוא מתרץ שאולי זה בסדר להיות רחוק מהשם. שזה
טבעי להימשך אחר יצרים ותאוות ולהתעסק רק עם גשמיות. שכולם כך.
שזה לא נורא להיות בעל מידות לא טובות. שאפשר גם לבחור להיות

"חילוני" ואז כאילו מותר לעשות כל מה שמתחשק.

בסוף הוא מאמין לשקר של עצמו. במקום לראות את האמת ולהשקיע
כוח ומאמץ לנסות לתקן ולהשתנות, הוא נכנע למחשבה שהכול בסדר.

יראי שמיים שמקפידים על שמירת המצוות, פעמים ואפילו אנשים 
רבות נופלים פה ושם בדברים מסוימים. ואז אותה תאווה אסורה משום

מה נראית לאדם כהיתר.

הוא יכול לעשות דברים חמורים ממש, אבל כאילו לחשוב שזה בסדר.
לא בגלל שהוא באמת חושב כך בצורה שכלית, אלא שהתאווה השתלטה

על הרגש שלו והסיטה את דרך המחשבה שלו.

כי גם אדם חכם הופך להיות כמו לכן השוחד מעוור עיני חכמים. 
עיוור כאשר יש תאווה מול עיניו. הוא לא מצליח לראות את האמת. כי

הוא נגוע. הוא תופס את כל העולם עקום, כך שיתאים לתאוותיו.

אדם עם תאווה לעישון לא מצליח לקבל את העובדה שהעישון מזיק
לו. גם אם הוא אומר שהוא יודע, זה רק בצורה שטחית. הוא לא באמת
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מאמין בזה, הוא לא חושב על זה, אלא מדחיק וחושב שאצלו זה שונה
ולא יקרה לו כלום.

אדם עם תאווה להסתכל על נשים מתקשה לקבל את עניין הצניעות.
עניין שמירת את  לקבל  כסף בשבת מתקשה  לעשות  תאווה  עם  אדם 
השבת. לא בגלל ששקל את הדברים וכך נראה לו נכון יותר, אלא בגלל

שהתאווה מושכת אותו, ולכן התחיל לתרץ תירוצים.

ואם לא היו לו אותן תאוות, אז הוא היה מוכן לקבל את הדבר. הוא
הרי כן מרגיש כיהודי, רוצה להיות קרוב וגם שומר פה ושם על מצוות
מסוימות. אבל כאשר זה נוגד את התאוות שלו, אז הוא ממש נלחם בזה.

הוא מוצא את כל התירוצים להסביר מדוע הוא כאילו נוהג בסדר. לא
בגלל שהוא באמת מבין בשכל שזה בסדר, אלא כי התאוות גורמות לו

לרצות שזה יהיה בסדר, ואז הוא עושה הכל כדי להתיר את זה.

לאדם לא מתחשק לשנות את חייו. אין לו כוח להתעסק עם זה. הוא
לא רוצה להיות מחויב לקיום מצוות, לא רוצה להוסיף עוד מטלות לסדר
היום. לא רוצה ללכת לשיעור תורה ולקום מוקדם בבוקר לתפילה, לא
לנוח, רוצה להמשיך בהרגלים.  דברים חדשים.  לקבל על עצמו  רוצה 

לשכב לישון, להתבטל מול מסך, להיות פרוץ עם התאוות וכו’.

וכל זה מביא לתפיסת חיים שגויה. שמתאימים את האמת להרגלים
חיים במקום להתאים את ההרגלים לאמת. אבל מובן הדבר שתפיסת 

שכזו היא שקר מוחלט.

תירוצים ושקרים מתוך נגיעות

אדם מוכן לקבל את האמת המרעישה, גם אם זה יוצר זעזוע עצום,
אבל רק כל עוד זה לא נוגע לו. וכמו שיכולים לומר לו בשיעור פיזיקה
שהשולחן עשוי מחלקיקים קטנים, והוא יקבל את זה. אחר כך יספרו לו

שכל העולם עשוי מקוונטים, ומבחינתו הכל מצוין.

כי זה לא נוגע לו, אז הוא מקבל הכל בכיף. אבל אם זה היה מצריך
ממנו לעשות איזה שינוי, או לשלם כסף וכדומה, אז מיד היה מתעקש
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ומחפש בנרות להפריך את הדבר.

זה לא נעשה מרצון טהור, צמא לידע ורדיפת האמת, אלא מתוך רצון
להתחמק מאחריות. הוא נגוע. הוא מסכים עם האמת עד שזה נוגע לו.

לכן אדם יכול להתגאות בכך שהוא יהודי, לספר סיפורי נסים, להרגיש
ויחד עם זאת להתנער מכל אחריות בעל הבית בארץ ישראל וכדומה, 

בקשר לתורה ומצוות.

ואמנם זו סתירה גדולה, אבל זה לא מפריע לו. הוא לא מנסה ליישב
את הדברים בצורה אמתית, אלא רק לתרץ לעצמו תירוצים כדי להתחמק.

הוא בטוח שהשם לא מדקדק בפרטים ויסלח לו. שהוא לא התכוון
שנקיים מצוות בפועל אלא רק שנאהב אותו בלב. אולי אם היה יודע כמה

כיף לנו לחיות בתאוות, אז אולי היה מבטל את המצוות.

ואמנם כל זה נשמע טיפשי לחלוטין וסותר את כל המסורת שקיבלנו,
אבל האדם משכנע את עצמו להאמין בזה. כי זו הדרך היחידה שיש לו

להתחמק מאחריות ולהרגיש עם זה בסדר, בלי חרטות ורגשות אשמה.

נגיעות

האדם אף פעם לא רואה את עצמו כלא בסדר. הוא מתייחס לעצמו
בסלחנות והבנה, ותמיד מאשים את האחרים. ועל פי אותה נגיעות ביחס

לעצמו, כך הוא מודד את העולם.

אותו ויגדיר  יזדעזע ממש  חזיר, הוא  ביהודי שאוכל  ייתקל  אם  אז 
ואם בדוקים,  לא  ירק  עלי  לאכול  נוח  מרגיש  הוא עצמו  כרשע. אבל 

מישהו יעיר לו על כך, הוא יזלזל בזה בטענה שזו סתם חומרה.

ולכאורה, איסור אכילת תולעים אפילו חמור יותר מחזיר, ועוד שבכל
עלה מצויים המון תולעים כך שזה הרבה יותר חמור. אז איך יתכן שהוא

מזלזל בזה לאחר שכל כך הזדעזע מאיסור דומה ואפילו פחות חמור?

אלא שההסבר הוא פשוט. שמגיל קטן חינכו אותו שחזיר זה דבר איום
ונורא, וזה הפך אצלו לקו אדום שלא חוצים. הוא לא יעז אפילו להתקרב
למסעדה שמגישה חזיר. אבל לא הרגילו אותו לנקות ולבדוק עלי ירק,
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ואז ממילא הוא לא מקפיד על זה. כעת, על פי אותו מדד, הוא מחלק
ציונים לאחרים. קובע שזה רשע וזה צדיק, למרות שאין לזה כל בסיס.

ויוצא שעל פי הנגיעות שלו הוא מודד את העולם. אם יראה יהודי
שנוסע בשבת או שאינו מקפיד על טהרת המשפחה, אז יאמר שהוא אדם
טוב ורק בחר להיות חילוני, וכאילו שאין בזה בעיה. אבל אם יראה שאין

לו מזוזה בפתח ביתו, הוא יזדעזע ויכנה אותו כופר.

ואמנם מצד האמת, חילול שבת וטהרת המשפחה אלו עבירות חמורות
הרבה יותר ועונשן מיתה, אבל הוא לוקח את זה הרבה יותר בקלות, כי

הוא בוחן את העולם על פי הנגיעות וההרגלים שלו.

אם אדם עושה עבירה שמעולם לא עשה, זה מרעיש את עולמו. הוא
מרגיש רע עם עצמו וייסורי מצפון נוראים נוקפים אותו.

אבל באופן אוטומטי הוא לאט לאט מתרגל ומרגיש פחות נורא. ואז
הרבה יותר קל ליפול בזה פעם נוספת. עד שאותו אדם מוצא את עצמו

חוזר על העבירה שוב ושוב.

ולכן אדם שונה בעבירה והיא נעשית לו כהיתר. כי זה הופך להיות
טבע עבורו. התפיסה משתנה עד שהוא לא רואה את חומרת האיסור.

הפכו לא  בוודאי  העבירות  נגיעות.  מתוך  ועיוות  שקר  שזה  ומובן 
להיתר. אלא שמצד האדם זה נראה היתר, כי התפיסה לקויה.

הדחקה

אותו שמובילה  בסיס  וחסרת  מעוותת  לתפיסה  נשאב  האדם  כך 
למקומות גרועים. וגם אם הוא מבין בשכלו שזה לא טוב, מכל מקום

בהשקפה הוא לא חי את זה. וכדי לצאת מהסתירה, הוא מדחיק.

הסיגריות חפיסת  על  קורא  שהוא  בזמן  מעשן  שאדם  למשל  וכמו 
לנסות ולמוות. אז מצד אחד הוא לא טיפש  שהעישון מביא למחלות 
להתכחש לזה, כי הוא מבין שזו אמת שמבוססת על מדע ורפואה. אבל

מצד שני הוא מרגיש שהוא לא יכול להפסיק את ההרגלים.

אז יוצא שלהפסיק לעשן זה לא בא בחשבון, אבל הוא גם לא יכול
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להמשיך לעשן מתוך ידיעה והכרה אמתית שהוא הולך למות מזה. אז
באופן לא מודע הוא מכריח את עצמו להתעלם מהידיעה.

לא לחשוב. לא להתייחס. לא לקחת ללב. לחשוב לעצמו "לי זה לא
יקרה". לחשוב שאמנם זה מסוכן ולא בריא, אבל יחד עם זאת זה לא

נורא כל כך. וכן עוד תירוצים חסרי טעם והיגיון.

והוא גם גרוע ומביא למחלות,  וכך הוא נשאר עם ידיעה שהעישון 
יכול לייעץ לאחרים שלא יעשנו, ויחד עם זאת אין לו שום כוונה להפסיק
לעשן בעצמו. כאילו שאין לאותה ידיעה שום קשר אליו. אין פה עניין

הגיוני ושכלי כמובן, אלא שהוא מתעלם מההיגיון והולך לפי הרגש.

וכך בכל עניין שלא תואם לצורת החיים שלו. הוא יכול לשמוע שעל
דברים ושאר  הקלע  כף  גיהינום,  מיתה,  חייבים  וכאלו  כאלו  עבירות 
מזעזעים, ומצד שני הוא יודע שהוא עצמו נופל באותן עבירות. אז הוא

מתעלם ומדחיק. יודע בשכל ומרחיק מהרגש.

הוא מרגיש שאינו מסוגל לוותר על העבירות, ומצד שני הוא בוודאי
לא יכול לחיות עם ידיעה שהוא מאבד את חייו והולך לאבדון. אז הוא

מתחמק ומסיח דעתו מזה.

וכך יוצא שאף על פי שאדם יכול להיות חכם ובקיא גדול, מכל מקום
פעמים רבות שהלב שלו רחוק מאותה חכמה. שהוא מדחיק את החכמה

ומתעלם ממנה בזמן שהוא חי בצורה הפוכה.

שינוי פנימי ולעומק

לכן כאשר עוצרים יהודי ומציעים לו להיכנס לשיעור תורה, אז הוא
מתחמק עם תירוצים, אומר שהוא כבר שמע את השיעור הזה או שהוא

כבר יודע מה הולכים להגיד שם וכו’.

ואמנם פעמים רבות זו סתם התחמקות, אבל לפעמים הוא באמת יודע.
הוא יכול לדקלם משפטים בעל פה מפסוקים ומאמרי חז"ל, לתת מוסר

לאחרים או ללמד אותם הלכות שונות. כי יש לו שכל.

אבל הכל חיצוני. מבחינה רגשית הוא כלל לא חי את זה. הוא מכיר את
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התורה והמדרשים רק מצד השכל. אבל הוא לא מבין שמזמינים אותו
להיכנס לשיעור תורה כדי לשנות אצלו את התפיסה הרגשית. שגם אם
שמע את השיעור עשרות פעמים, בכל פעם נוספת הוא מסיר עוד קליפה

שחוסמת ממנו להתחבר לדברים.

יוותר את הנאות העולם הגשמיות הוא מרגיש בצורה מוחשית ולא 
עליהן. הוא רואה את הכסף שהוא מקבל מהעבודה, הוא מקבל הנאה
ממשית מתאוות וחש באופן מעשי את הגשמיות. הוא רוצה לחיות חיי

משפחה טובים יום אחר יום, וכל יום שעובר מחזק את החוויה והרגש.

אם יציעו לו לאכול סטייק, הוא בוודאי לא יטען שזה בזבוז זמן אפילו
שהוא כבר מכיר את הטעם וכבר אכל בשבוע שעבר. זה לא מספיק לדעת

בצורה שכלית, הוא רוצה להרגיש את ההנאה בצורה מוחשית ממש.

אחיזה. שם  לו  אין  עבורו.  בסיס  וחסרת  מעורפלת  הרוחניות  אבל 
וכאילו שזה סיפור מעשייה דמיוני. הוא לא מנסה להרגיש את זה. מספיק
לו ששמע או הבין פעם אחת וזהו. לסמן וי, כאילו לצאת ידי חובה, ואז

להמשיך לחיי החומר המרגשים. הוא לא מחפש לחוות את התורה.

הוא יכול להסביר שרגע של הנאה בעולם הבא שווה יותר מכל הנאות
העולם הזה ושכל מצווה היא מרגלית ששווה יותר מכל הון שבעולם,
אבל הוא לא מרגיש את זה בפועל. התאוות מרגשות אותו והוא מתעסק
כל היום בטרדות גשמיות, אבל מהעולם הבא שלו הוא לא כל כך מוטרד.

אם היה רואה תאונה או פיגוע, היה מזדעזע ממש. היה עוזב את הכל
כדי להציל, ונשאר מהורהר לאחר מכן במשך שבועות. אבל הוא רואה
ברוחניות מתים  שאנשים  כרת,  של  ועבירות  שבת  חילולי  עת  בכל 

ונכרתים מהעולם הבא, ומתייחס לזה בפשרנות, כדבר של מה בכך.

הוא כאילו יודע ומכיר, אבל הוא בעצם רחוק מידיעה והכרה, כי הוא
לא מרגיש את זה. הוא לא חי את זה.

יש לו את ההשקפה שהחדירה לו הסביבה. שזה בסדר גמור לבחור אם
לקיים מצוות או לא, שכל יהודי יכול לבחור לחיות כרצונו, שרק בין אדם
לחברו זה באמת חשוב וכו’. וכך הוא גדל על הערכים הרגשיים שהתורה
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היא כמו משהו נחמד וסגולי, ובטח שהוא לא רואה את זה כמחייב.

הוא מעריץ את אברהם אבינו שרצה להקריב את בנו עבור השם. וגם
את אליהו הנביא שקינא את קנאת השם ושחט את נביאי הבעל. אבל כל
זה רק מצד השכל. כי אילו היה רואה את זה במציאות, קרוב לוודאי

שהיה מתנגד להם, כועס עליהם ושונא אותם ממש.

איך יתכן שאדם ירצח את בנו באכזריות בטענה שהיה לו גילוי אלוקי?
איך יתכן שימרוד ויצא נגד כל האנשים בעולם? איך יתכן שישבור את

כל הסחורה בחנות של אביו? היכן כיבוד אב? היכן המוסר והרחמים?

איך יתכן שאדם יגזור שלא יהיה גשם במשך כמה שנים עד שאנשים
ימותו ברעב ובצמא? איך יתכן שהוא ירצח מאות אנשים בטענה שהם
נביאי שקר? וכי זה מצדיק לרצוח יהודים רק בגלל שאינם הולכים בגדרי

הדת? וכי זו מדינת הלכה?

אילו היה שומע בחדשות שאירע מקרה כזה שאדם רצח את הבן שלו
כי היה לו גילוי אלוקי, או שרצח מאות אנשים בגלל שהאמינו באלילים
ואמרו נבואות שקריות, אז הוא היה מגדיר את אותו אדם כאכזרי ודורש

לכלוא אותו מצד שהוא מסוכן לציבור.

קיצוניים היו  האהובים  הצדיקים  וכל  הנביא  אליהו  אבינו,  אברהם 
ומוכנים נפש על התורה  ממש, כמו אלו שהוא סולד מהם. שמוסרים 

להקריב את כל היקר להם לשם כך. הוא מואס בתפיסה הזו.

אבל כאשר הוא שומע את זה בתור סיפורי צדיקים, הוא עושה הפרדה
ומנתק את עצמו מזה. הוא רואה את זה כסיפור בדיוני ולא מעמיק לראות

את הדברים כמוחשיים במציאות ממש.

ואז הוא מעריך, משבח ואפילו גאה בזה. הוא מעריץ את אברהם אבינו
ומשתוקק שאליהו הנביא יתגלה אליו. אבל בפועל כל חייו הפוכים מזה.

כי אין לו חיבור לדברים. הכל נשאר בתור דבר חיצוני.

לחיות את התפיסה

בסיפורים זה נחמד להיות בצד של הטובים, אבל במציאות האדם לא
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נמצא שם כלל. הוא לא מחובר למציאות רוחנית. זה רק סיפור נחמד
לילדים, אבל בפועל הוא בז לדרך החיים הזו ומחפש את תאוות הרגע.

המוני אנשים מדליקים נרות חנוכה ומספרים לילדים סיפורי גבורה על
לועגים בבוז למתייוונים החלשים המכבים מתוך הזדהות ואהדה. הם 

שנכנעו במקום להילחם בעוז. הם באים ממקום של אמונה וערכים.

אלא שיחד עם זאת הם עצמם מתנהגים כמו אותם מתייוונים. הם לא
מנסים לשמור על יהדותם, מואסים ב"קיצונים" שדבקים בתורה ומצוות,
אסורות מתאוות  נהנים  מהדת,  חופש  רוצים  ישיבות,  בחורי  שונאים 

ובטוחים שהחיים הטובים נמצאים במנהגים ובתובנות של אמריקה.

הם סוגדים לגוף ולתאוות, אוהבים פריצות בין גברים ונשים, מעריצים
שחקנים וזמרים מפורסמים גויים, רוצים לחיות בהרמוניה גויים ויהודים

יחד וכאילו שאין שום הבדל בין גוי ליהודי.

הם לא רוצים מדינת הלכה, על פי התורה הקדושה, אלא על פי הלכות
שהמציאו בריטים ותורכים ועל פי מנהגי גויים. וכך הם מגשימים את

התפיסה היוונית במציאות ממש. זו בדיוק השקפת המתייוונים.

הם לא מבינים שגם היום מתרחש הסיפור של חנוכה, רק בלי כפייה
להתייוון, ובכל זאת כמעט כולם בוחרים להתייוון מעצמם. ודווקא אותם
המכבים בדרך  שהולכים  אלו  הם  להם  בזים  שכולם  שמרנים  יהודים 

הנערצים, להילחם במסירות נפש להגן על המסורת היהודית.

ויוצא שישנו פער עצום בין מה שהאדם חושב שהוא חושב, שזוהי
התפיסה שהוא מתיימר להציג, לבין מה שהוא באמת חושב בעומק נפשו

בצורה לא מודעת, שזוהי התפיסה שמתגלה במעשים בפועל.

לו ערכים מסוימים, שהוא וכך, שיש  כך  לעצמו שהוא  אדם בטוח 
אוהב כך וכך, שהוא רוצה כך וכך וכו’. אבל הפנים האמתיות מתגלות

דווקא על ידי הפעולות וההנהגות, שלפעמים הפוכות מכל זה.

מה זו אמונה אמתית?

מכאן נוכל להבין את הסתירה שיש לאנשים בעניין האמונה. שאנשים
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בטוחים שהם מאמינים גדולים בזמן שבפועל הם רחוקים מזה.

אם אדם היה באמת מאמין, הוא היה מקיים את כל המצוות בדקדוק
וכל שאיפתו הייתה דבקות רוחנית. היה ברור לו שזה מה שבאמת חשוב

וקובע. שאם יתמסר לרוחניות, יקבל גם שפע גשמי מכל הבחינות.

וכמו שמובא בצורה מפורשת במקומות רבים בתורה, וכמו בפרשת
בחוקותי או כי תבוא, בעניין הברכות והקללות, וכן בפרשת והיה אם

שמוע שאנו קוראים בקריאת שמע, ושכתובה על המזוזות בבית.

והכוח כל הזמן  טוענים שהם מאמינים, אבל משקיעים את  אנשים 
בזמן ועיסוקים  סידורים  אותם.  ומרגש  העיקר שמעניין  זה  בגשמיות. 
שהרוחניות נדחקת לפינה. הם מזלזלים במי שלומד תורה בלי לעבוד או
לשרת בצבא. ועם זאת הם בטוחים שהם המאמינים הגדולים ביותר שיש.

אם היו מאמינים שהרוחניות זו מציאות אמתית, היו מוסרים נפש על
התורה. אבל אדם חש מציאות חומרית ומלאה תאוות, ולא מוכן לקבל

משהו אחר. הוא לא באמת מאמין במה שכתוב אצלו במזוזה.

הוא לא מרגיש שהשם נמצא פה ושולט בעולם. הוא לא מרגיש שהשם
ההשתדלות, הגשמיות,  הטבע,  את  מרגיש  הוא  יכול.  כל  הוא  יתברך 

בחירות של אנשים ומקרי החיים, כאילו שזה מה שאמתי, חשוב וקובע.

התמקדות בשינוי הפנימי

ויוצא שהשכל סותר את הרגש ומעשה אחד סותר את השני. פעם הוא
מאמין ופעם הוא כמו כופר. פעם הוא אוהב את השם ופעם הוא מכעיס
אותו ועושה עבירות. פעם הוא יהודי ופעם מתנהג כמו גוי. וכל זה מתוך

הדחקה, בלי להרגיש שיש פה משהו שלא מסתדר.

להיות. חי בצורה הפוכה למה שהוא מתיימר  לא מבין שהוא  הוא 
עושה דברים ללא מחשבה, ללא סיבה, ללא הבנה, ללא חקירה, ללא

התבוננות, ללא שום תועלת, רק מתוך הרגל.

לכן על האדם לדעת שכאשר הוא רוצה להתחזק ולעשות שינוי בנפש,
אז אחד הדברים הראשונים שעליו לעשות הוא להשקיע בעניין שינוי
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ההשקפה. להיות אמתי ולהפסיק לשקר לעצמו.

כמובן שצריך גם לעשות שינויים חיצוניים, ובעיקר להתחיל לקיים
שכל ומובן  הלבבות  נמשכים  הפעולות  אחרי  שהרי  וכדומה,  מצוות 

פעולה רוחנית תסיר עוד קליפה ותחבר עוד יותר לעולמות העליונים.

אלא שיחד עם זאת צריך להשקיע מאוד בעניין שינוי ההשקפה. לא
להגיע בצורה נעולה עם כל מה שהכיר מילדות, אלא ללמוד להתבונן,
לחקור, להתעורר, ליישב סתירות, לעשות חשבון נפש וכדומה. לעשות

מה שנכון, ולא מה שבא אוטומטית כברירת מחדל.

דרך על האדם להתחיל לחשוב על הדברים לעומק. לקבוע לעצמו 
חיים. לחיות את האמת בפועל ולא לסמוך על כך שמספיק לדעת אותה.

זה לא מספיק לעשות שינוי שכלי, לקבל עוד חכמה וכדומה. גם אם
יתרצו לאדם את כל השאלות שיש לו, גם אם יראה נסים גלויים וגם אם

יבין בשכל את האמת, זה לא יעזור לו כלל.

השינוי צריך להיות נפשי ועמוק מתוך התבוננות. שינוי רגשי ומעשי.
קבלה לעתיד בפועל. להתבונן על החיים, לקבל תובנות, להחליט על

שינוי, להגדיר אותו בצורה מובנת ולהכניס אותו לחיים בצורה ממשית.

ההשקפה היא עיקר

הרבה אנשים שרוצים להתחזק ולעשות תשובה, מקבלים על עצמם
בדרך כלל איזו מצווה או הנהגה טובה כזו או אחרת. ובוודאי שזהו דבר

מצוין, אלא שפעמים רבות חסר החיבור המתאים.

אותה עם  וממשיכים  טכנית,  בצורה  המצווה  אותה  את  שמקיימים 
תפיסה ישנה כרגיל בלי לעשות שינוי. זה נעשה ללא דעת וחיבור.

אמנם המצוות הן חלק בלתי נפרד מההתקדמות, אבל העיקר הגדול
השקפה. שינוי  פנימי.  לשינוי  להגיע  ולנסות  לעומק  להתבונן  הוא 

להידבק בקדוש ברוך הוא דרך אותן מצוות וקבלות.

אם אדם חי בסביבה בה כולם יוצאים למועדונים ומסיבות, מחפשים
תאוות ויצרים ומכבדים את האדם לפי הצלחות גשמיות שהשיג, אז מובן
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שיהיה לו קשה מאוד להתקדם ברוחניות. סדר העדיפויות שלו לקוי.

ואמנם הוא יכול לקיים מצוות שונות בצורה טכנית, אבל החיבור שלו
הוא להשקפת הסביבה. הוא מחובר לחברים ולתאוות. התורה זה דבר

נחמד כתוספת, אבל ההנאות הגשמיות הן ערך הרבה יותר עליון עבורו.

לאדם כזה יהיה קשה ללמוד תורה, כי הוא רואה את הלימוד כמשעמם
ביחס לריגושים שיש בחוץ. הוא ינסה לשמור שבת, אבל ירגיש אומלל
וישתוקק לצאת עם חברים או להתעסק עם תאוות מזדמנות. הוא יניח
תפילין אבל ירגיש כמו נטל, כי יש עולם מלא ביצרים בחוץ, בזמן שהוא

תקוע קשור לקופסאות שהוא בכלל לא מבין את המשמעות שלהן.

כי בהשקפה וחוזר שני צעדים לאחור.  כך אדם עושה צעד קדימה 
והחומר הרוח  כאשר  הגשמיות.  עניין  הוא  ביותר  הטוב  הדבר  שלו, 
כשהן מצוות  לקיים  יכול  הוא  בחומר.  לבחור  יעדיף  הוא  מתנגשים, 
מסתדרות לו, אבל כל זה רק עד שיגיע איזשהו ניסיון. לכן האדם מוכרח

לעבוד בעיקר על חיזוק ההשקפה שלו.

פחד חברתי

ובמיוחד בימינו, שכלי התקשורת זמינים בכיס של כל אחד, וכל טיפש
יכול לומר כל מה שהוא רוצה בלי חשבון, אז האפנה מתפשטת יותר

בקלות וכללי החברה הופכים לנוקשים יותר.

כללי את  עליו  שיקבל  או  שישנן שתי אפשרויות.  לאדם  ברור  ואז 
החברה ואז יהיה בעניינים, או שיסרב להם ואז ימצא את עצמו בחוץ.

להיות שונים. פוחדים מהסביבה האכזרית. פוחדים אנשים פוחדים 
שיצחקו עליהם. פוחדים להישאר לבד. פוחדים שיחשבו עליהם דברים

לא טובים. פוחדים שיפגעו בכבוד שלהם. פוחדים מדחייה.

ואז ממילא הם משתדלים לעשות הכל על פי כללי החברה. מתעדכנים
בכל פעם מחדש כיצד עליהם להתנהג, איך לדבר, איך להתלבש, מה
לאהוב, באילו פעילויות לעסוק, וגם עושים הכל כדי ליישם את הדברים.

ואם למשל אדם נמצא בסביבה כזו שאף אחד לא הולך עם כיפה על
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הראש, אז זה מאוד יבייש אותו להתחיל ללכת עם כיפה, גם אם הוא
בטוח שזה דבר נכון וטוב לעשות. כי הוא רוצה להשתייך ולא להרגיש

מוזר ודחוי. הוא לא רוצה שכולם יסתכלו עליו ויזלזלו בו.

ואמנם זה בוודאי לא משהו קיצוני כל כך להסתובב עם כיפה, אלא
שביחס לאותם אנשים שרחוקים מזה, זה נשמע להם קיצוני מאוד.

ואם למשל הוא במקום של שומרי מסורת, אז יש להם את הכללים
שלהם. ואז יקבלו בהבנה ובשמחה את הרצון שלו לשים כיפה ולהתחזק,
אבל ממש יכולים לראות אותו כמתנשא ודחוי אם יחליט שהוא רוצה

לשמור על העיניים או ללכת ללמוד תורה בלי לעבוד.

ואם הוא בסביבה של חרדים, אז בוודאי שיעריכו אותו על שמירת
העיניים ועל מסירות בלימוד, אבל יהיה להם קשה לקבל אדם "קיצוני"
מותגים לובש  לא  הכנסת,  בבית  אתו  כשמדברים  עונה  שלא  ו"כבד" 

ומכנסיים צמודות או שמסרב בתוקף להקשיב בטענה שזה לשון הרע.

לכל קבוצת אנשים יש חוקי חברה מיוחדים משלה. וקשה לאנשים
נגד זה  וחושב בצורה שונה.  לקבל מישהו שמפר את החוקים שלהם 

המוסכמות. ועל פי רוב, החברה הולכת עם היצר ולא עם התורה.

השתלטות חברתית

זה ומצוות  ואמנם אם באמת היה ברור לאדם שההתחזקות בתורה 
הדבר הנכון לעשות, ושהחברה מעכבת אותו בזה, אז לא היה עושה
לו אויב יודע שיש  כדי להתחזק. כשאדם  ונותן את הכל  כלל  חשבון 

שמנסה ללכוד אותו, הוא נלחם בו חזרה ולא מנסה להתחנף אליו.

לא וכמעט  המודע  בתת  פועלת  רגשית,  היא  הפעולה  שדרך  אלא 
מורגשת. כך שהוא כלל לא מבין שאותה חברה היא אויב. שלאט לאט
האדם לומד לחשוב שכל הדברים האלו שהסביבה החדירה לו, הם כאילו

המחשבות והרצונות שלו בעצמו.

הוא בטוח שהוא בוחר את הבגדים שלו לפי הטעם שלו, כי זה בדיוק
המותגים שהוא אוהב. כאילו שרק במקרה זה בדיוק מסתדר לאופנה של
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היום כמו כל החברים שלו. ובמקרה בשנה שעברה היה לו טעם שונה
והוא אהב את המותגים שבמקרה בדיוק התאימו לאופנה שעברה.

ואז הוא רוצה להתחזק בתורה ומצוות, אבל יש לו מלחמות פנימיות
בתוכו ממש. שלא רק שהוא פוחד מהתגובות של הסביבה, אלא הוא

פוחד מעצם ההשקפה האישית שלו שכבר החדירו לו ונמצאת בתוכו.

כי הוא ראה בתקשורת אנשים קיצוניים עושים הפגנות וזורקים אבנים,
הוא ראה חוסר דרך ארץ, הוא ראה אטימות וקרירות של אנשים עם חזות
חרדית, הוא שמע שהם אוכלי חינם, עלוקות, טפילים, פרזיטים, נוכלים,

שונאים את המדינה ומסוכנים לציבור.

וגם אם לא האמין לכל זה באותו רגע, מכל מקום באופן מסוים זה
חדר. ואז הוא נזהר מאוד מהתקדמות כי הוא לא רוצה לחשוב על עצמו

ככזה, ובוודאי לא רוצה שאחרים יחשבו את כל זה עליו.

כל זה מרתיע אותו, אפילו בלי שירגיש. שאם הוא חושב להתקדם צעד
קטן, מיד תת המודע מגיב מה יחשבו עליו וכמה יזלזלו בו. הוא בטוח
בתוכו שאם יתחזק, הוא יאבד שליטה ויהפוך להיות עלוקה אוכלת חינם

ששונאת את המדינה. לכן הוא נרתע לאחור.

הוא משוכנע שאם יתחיל לעבוד את השם, אז כבר לא ישלוט בעצמו
לשיעור יכנס  ושבים. שאם  אבנים על העוברים  ולזרוק  לקלל  ויתחיל 
תורה מיד ישטפו לו את המוח ובעל כורחו יהפוך להיות כמו כל אותם
מסכנים שנשבו בידי הרבנים האימתניים שמכשפים את כל מי שבקרבתם

כך שילבש חליפה שחורה ויצעק "שאבס".

הוא נזכר בכל מה ששמע וראה, בכל הפעמים שגינו את הציבור שומר
התורה והמצוות, והוא פוחד שיזלזלו גם בו ויחשבו עליו דברים דומים,

ואפילו יותר מכך, הוא פוחד שהוא יהפוך לזול ובזוי בעיני עצמו.

לכוון לתפיסה אמתית יותר

ישנם רבים שמאמינים בתורה הקדושה ומרגישים צורך להתקרב. אלא
שהם לא מסוגלים לוותר על התפיסה שלהם. הם אולי מוכנים להתקדם
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מעט, אבל לא לוותר על תפיסה.

הם יכולים לקיים מצוות פה ושם, אבל רק אם זה מסתדר עם התפיסה
שלהם. אם יש דין כלשהו שלא נראה להם צודק, הם מתעקשים בדעתם

שכאילו הגמרא חס ושלום טעתה בזה.

במקום להבין שהתפיסה שלהם מוגבלת ולקויה, הם מתעקשים שהם
שהוא בטענה  אדם  לרצוח  אפשר  איך  טועים.  הרבנים  וכל  הצודקים 
עמלק? איך אפשר לסקול אדם רק משום שחילל שבת? מדוע משליכים

באכזריות שעיר מסכן מהצוק ביום הכיפורים?

דברים רבים לא מסתדרים להם, ואז הם כאילו זונחים אותם. כאילו
לוותר עליהם. כאילו שהתורה חס ושלום שהם לא חשובים ושאפשר 
טעתה. הם לא מוכנים לוותר על התפיסה שלהם ולהתיישר מול התפיסה

האלוקית, אלא שהם מתעקשים שהם הצודקים.

הם לוקחים את התורה כעצה טובה, בזמן שהערכים שהתרגלו אליהם
הם מעל הכל. הם לא רואים את התורה כמקור המוסר, אלא מתייחסים
נוח לחלוק על התורה לכללי המוסר שגדלו עליהם כעיקר, ומרגישים 

בטענה שהיא לא מוסרית.

כל זה מביא להתיר את האסור ולאסור את המותר, וכך לעוות את כל
התורה. להמציא ערכים ומוסר חדשים וחסרי בסיס.

להשתמש במלים יהיה אפשר  ואז  דתי  להיות חצי  נחמד  יותר  הרי 
זולות ולהתנהג כמו בהמות. יותר נוח ללכת לפי האפנה, וכך לבוז לעניין

הצניעות ולהלכות וכאילו שזה דבר מיושן ולא שייך.

גדולים. שעושים את כל מה והכל מתוך מעטפת של אנשי אמונה 
שמתחשק להם, אבל כאילו שדבוקים בתורה. כי כל מה שלא מסתדר

להם בתורה, הם יכולים לשנות כפי רצונם.

וזה מצוי מאוד למשל בעניין השפה. שאדם התרגל לשפה משובשת,
ואז פותח ספר תורה או נביא ובטוח שהוא מכיר את המלים ומבין מה

כתוב. הוא מפרש את הדברים לפי הסלנג של היום ובטוח שהוא צודק.
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ואז הוא רואה שכל המפרשים מסבירים את זה אחרת, אז הוא מניח
שכולם טועים. ברור לו שהוא מבין טוב יותר מכולם. הוא מרשה לעצמו
ביטחון מתוך  והכל  ראשונים,  של  בדעות  ולזלזל  חז"ל  על  לחלוק 

שהתפיסה שלו היא הנכונה.

ואמנם האדם יכול לטעון שהוא מרגיש בחוש שהוא צודק, ואפילו יש
הוכחות לתפיסה שלו, שזו המציאות מול עינינו.

אבל זו לא ראייה כלל. כי גם כשהיינו תינוקות קטנים למשל, בוודאי
תפסנו את המציאות בצורה כלשהי, וגם אז היו לנו הוכחות והרגשנו
שונה בצורה  המציאות  את  תופסים  אנו  וכעת  צודקים.  שאנו  בחוש 
אלא השתנתה,  שהמציאות  בגלל  לא  זה  שטעינו.  ומבינים  לחלוטין 

הכלים שלנו השתנו והתפיסה התרחבה.

המוני אנשים יכולים להסתכל על אותה מציאות, אבל כל אחד יתפוס
את המציאות בצורה אישית ומיוחדת משלו.

כי ישנו יסוד גדול, שהאדם תופס את המציאות מתוך הכלים שלו. מה
שנראה לו דבר ברור ומוחלט הוא לא יותר מפירוש. כל דבר שהוא רואה
מציאות לא  זו  פירוש.  ומקבל  וברגש  בשכל  מתורגם  ושומע 

אובייקטיבית, אלא מציאות תפיסתית.

ולכן תינוק או מבוגר, גבר או אשה, אדם או בהמה, אדם עם דעה כזו
או עם דעה אחרת, כולם נמצאים באותו עולם עם אותה מציאות. ורק
שהכלים של כל אחד מהם שונים, וממילא גם הדרך בה הם מפרשים את

הדברים ותופסים את המציאות היא שונה לחלוטין.

להתבטל מול התפיסה העליונה

ומכאן נבין את עבודת האדם. לבטל את התפיסה השרירותית שנכנסה
תפיסה מול  להתיישר  במקומה.  העליונה  התפיסה  את  ולקבל  לתוכו, 

אלוקית. וזו גם הסיבה שלימוד התורה כל כך חשוב.

לא לומדים כדי להראות שאנחנו חכמים יותר, או לתקן טעויות של
אחרים, או לקחת רק את הדברים שנראים מתאימים לתפיסה שלנו. אלא
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לומדים כדי לשנות תפיסה. לכוון את השקפת העולם שלנו לפי השקפת
העולם של התורה. וזה מה שנקרא דעת תורה.

אם התורה אומרת שדבר מסוים הוא רע, ואנחנו מאוד אוהבים אותו
וחושבים אותו כטוב, או להפך, אז עלינו לעשות עבודה עצמית. להבין
שתפיסת העולם שלנו מעוותת וכעת עלינו לכוון אותה על פי התפיסה

האמתית של התורה הקדושה.

והדבר ברור שזה לא מתרחש מהיום למחר. שאם לאדם יש תפיסה
מסוימת והוא יודע שהוא צריך לשנות אותה לתפיסה אחרת, אז הוא יכול
לומר או לחשוב את זה, אבל בפועל מצד הרגש התפיסה שלו תישאר כפי

שהייתה עוד זמן רב.

זה לא שיש לו איזה כפתור שהוא יכול ללחוץ עליו כדי לשנות את
התפיסה. אין לו שליטה על זה. התפיסה שלו אינה דבר מודע שהוא יכול

לקבוע על פי שכל ולשנות בכל עת שהוא חפץ על פי רצונו.

אינה שלו  שהתפיסה  בכך  להכיר  צריך  האדם  הפחות  שלכל  אלא 
אמתית. שיבין שאם הוא רואה שהגמרא אומרת דבר מסוים, והוא עצמו
משוכנע בדבר הפוך לחלוטין, וכך ברור לו שאחד הצדדים טועה, אז

שיהיה בטוח שהוא זה שטועה והגמרא בוודאי צודקת.

ואמנם הוא בוודאי לא מרגיש את זה, שמצד הרגש הוא עדיין אוחז
באותו מקום בו היה קודם לכן. וזה בסדר גמור, כיוון שכך בנוי האדם.

שהוא לא יכול לשנות את התפיסה ברגע.

אבל מכל מקום צריך להיות ברור לו לפחות בשכל שיש לו טעות.
שאמנם הוא מרגיש כעת שהוא צודק, אבל זה לא כך על פי האמת, וכך
לאט לאט יבדוק כיצד יוכל לתקן את עצמו ולהחדיר לעצמו את התפיסה

החדשה הנכונה יותר.

וכמו למשל אם אדם היה מגלה שהוא מאומץ. אז מצד התפיסה היה
קשה לו לעכל את הדבר, שהרי במשך שנים הוא התרגל לחיות בידיעה

מסוימת, וכעת סותרים לו את כל התפיסה שגדל עליה.

אבל מכל מקום הוא לא טיפש. גם אם קשה לעכל את הדבר מצד
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הרגש והפעולות, בכל אופן מצד השכל הוא מבין שזה נכון. אז גם אם
יודע שאותה דרך החשיבה שלו עדיין אחוזה בתפיסה הקודמת, הוא 

תפיסה אינה אמתית ושעליו להתיישר על פי תפיסה אחרת.

כך בכל מידע פתאומי ומזעזע שמגיע לאדם. בתחילה הוא לא מעכל
את הדברים. הוא מוכרח לאחוז במה שהכיר עד כה. הרגש מושך אותו
לאותו מקום מוכר בו היה עד עתה. אלא שלפחות בשכל הוא מבין את

הדברים, הוא מבין שאותה תפיסה היא מוטעית.

ואז לאט לאט הוא מחדיר לעצמו את הדברים לתפיסת העולם ולחיי
היום יום. כי הוא לא יכול לשקר לעצמו ולהישאר בנוחות של התפיסה

הקודמת, כי מצד השכל הוא מבין שזה לא אמתי.

אדם שרוצה לחיות על פי האמת מוכרח ליישר את התפיסה שלו על פי
מקבל שהוא  מידע  שכל  כך  שלו,  העולם  תהיה השקפת  שזו  האמת. 
ולראות לברור היטב  הזו של האמת.  דרך המשקפת  יעבור  מהסביבה 

שהכול מיושר על פי דעת תורה.
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מגלים את המצוות

אמנם התברר כמה חשוב לשנות את תפיסת העולם שלנו להשקפה על
פי דעת תורה, ולבטל את השכל שלנו מול השכל האלוקי. אלא שמכל

מקום נשארנו בספקות גדולים כיצד לעשות זאת בפועל.

הרי גם אם אדם יחליט שהוא מעוניין לחיות על פי התפיסה האלוקית,
מכל מקום ללא הדרכה מעשית ברורה ומפורטת, יהיו לו קשיים מהותיים

בדרך ולא יהיה לו מושג כיצד לעשות זאת בפועל.

 הוא שבכלל אין לאדם השגה מהו הרצון האלוקי. איןהקושי הראשון
לו הבנה בשכל אינסופי ולא נתפס. התובנות שלו מגיעות מתוך השכל

המוגבל שלו ואינן משקפות את רצון הבורא האמתי.

הוא יכול למשל לשער בדעתו שהבורא רוצה שהאדם ישפר את מעשיו
ויהיה טוב, אבל זו רק סברה מתוך תחושת בטן בהתאם לתפיסת העולם

המוגבלת שלו. אין לו שום הבנה אמתית מהו באמת רצון הבורא.

לצורך השוואה, זה כמו שנמלה תנסה להבין מהו רצון האדם. הרי אין
לה בכלל כלים להכיל את המידע. היא לא יודעת מה זה שכל אנושי או
רגש, כל מה שהיא מכירה זה רק מתוך המוגבלות שלה. ועל אחת כמה

וכמה שהאדם המוגבל לא יכול להבין מהו הרצון האלוקי האינסופי.

יותר יודע שהרצון האלוקי הוא שנהיה טובים  נניח שהיה  וגם אם 
ונשפר את מעשינו, מכל מקום זה עדיין מעורפל ולא ברור. מהי בכלל
ההגדרה של טוב ומה זה רע? הרי כל אדם תופס את הטוב בצורה שונה

ורואה רק תמונה חלקית, ומי יוכל להבין מהו הטוב האלוקי האמתי?

 הוא, שגם אילו היה יודע בדיוק מה נחשב לטוב על פיהקושי השני
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הרצון האלוקי, מכל מקום עדיין לא היו לו כלים ליישם זאת בפועל.

הרי אין לו דרך מעשית, כמו איזה כפתור שיכול ללחוץ עליו, שישנה
את ההשקפה שלו. גם אם הוא מאוד רוצה לחשוב מחשבה מסוימת או

לחוש רגש כלשהו, זה כמעט ולא בשליטתו.

הרי פעמים רבות אדם חושב מחשבות שאינו חפץ בהן או מרגיש
תחושות לא רצויות. הוא לא בוחר לאהוב או לשנוא עניין מסוים כפי

רצונו, אלא שזו תחושה אוטומטית ולא נשלטת.

ולמשל רוב הזמן האדם לא שמח, למרות שכל אחד היה מאוד רוצה
להיות שמח תמיד. כי הוא מושפע מהנסיבות ובצורה טבעית הוא לא

יכול לבחור לשנות את הרגש והתפיסה גם אם הוא מאוד רוצה בכך.

אז גם אם למשל היה יודע בבירור שהרצון האלוקי הוא שהאדם יהיה
שמח, מכל מקום לא היה מצליח להשיג את זה. כי הוא מושפע ממצבי

החיים ולא יודע כיצד לפעול כדי להביא לעצמו שמחה.

 הוא, שגם אילו היו לאדם כלים מתאימים ודרך ידועההקושי השלישי
כדי פינה  ואורבים בכל  הניסיונות קשים  להשגת הדברים, מכל מקום 

להכשיל. קשה מאוד להתמיד באותה דרך עד ליעד המבוקש.

רוצים מאוד  שהיו  רעים  בהרגלים  מחזיקים  אנשים  שהרבה  וכמו 
ואמנם וכו’.  כעס  תגובות  עצלות,  אכילה,  הרגלי  עישון,  כמו  לשנות, 
אותם אנשים יודעים בדיוק מה נכון ומה עליהם לעשות בפועל ממש,

אבל יש המון יצר הרע שמונע מהם למרות הרצון החזק.

אדם למשל יודע שממתקים ומאכלים שומניים מזיקים לו, והוא יודע
בדיוק מה עליו לעשות בפועל, שעליו להימנע מאכילתם, אבל למרות
הכל הוא לא מצליח להתגבר. צריך הרבה כוחות נפש, ויתור והתמדה

כדי להתגבר על המכשולים ולהצליח להשיג את המטרות.

התקדמות בעזרת מצוות

כך שלשת הקשיים האלו מלווים את האדם ולא נותנים לו אפשרות
להתיישר מול רצון השם ולהגיע לתכלית. שגם אם הוא רוצה לחיות על
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פי השקפת התורה, אין לו כלים מתאימים לזה.

שהאדם לא יודע מהו רצון השם, וגם אילו היה יודע, מכל מקום אין
לו דרך ידועה להגיע לאותו רצון, וגם אילו הייתה לו דרך, מכל מקום יש

המון יצרים ותאוות שמונעים ממנו ללכת בה.

כדי להתגבר על כל הקשיים האלו, ניתנו לנו המצוות. הן מציגות את
הרצון האלוקי בצורה גשמית, מוגבלת ונתפסת כפי השגתנו, ונותנות לנו

דרך מעשית בפועל ממש שנוכל ללכת בה כדי להתחבר לאותו רצון.

המצוות מלמדות אותנו לפעול על פי התפיסה העליונה, ומביאות לנו
דרך ברורה ומדויקת כיצד לעשות זאת בפועל. לא בשפה זרה ולא מוכרת
פשוטות טכניות  פעולות  אלו  אחיזה.  חסרי  רוחניים  במושגים  או 

וגשמיות שניתנות לביצוע ומתאימות לרמה שלנו.

ואמנם לפעמים האדם מסתכל על המצוות עצמן ולא מבין מה יש בהן
בחוטים שקושרים יש  מה  וכי  להתקדם.  לנו  לעזור  יכולות  הן  וכיצד 
בכנפות הבגד? איך זה יעזור להניח קופסאות שעשויות מעור של בהמה
על היד ועל הראש? מדוע שלא ניסע עם הרכב בשבת ואיך כל זה יעצים,

ירומם, יקנה לנו תפיסה רוחנית ויחבר אותנו לבורא?

אלא שכל דבר חומרי בעולם הזה מפעיל שורשים רוחניים בעולמות
את ולזהות  לשייך  יודעים  לא  אנו  המקרים  שברוב  ורק  העליונים. 

התוצאות של הפעולות.

לו כדבר נראה  זה  כאשר האדם עוסק במצוות הגשמיות, אז אמנם 
שאינו שייך כלל לרוחניות, אבל בעולמות העליונים הוא מפעיל דברים

עצומים, ואלו משפיעים על ההשגות הרוחניות שלו ממש.

הוא בורא מלאכים שיעזרו לו לקבל שפע, הוא מתקן לעצמו כלי חזק
שיוכל להכיל את השפע, הוא מונע את הדברים החוצצים המעכבים את

השפע מלהגיע אליו וכו’.

הוא חושב שהוא עושה מעשים פשוטים וגשמיים, אבל בעצם הוא
פועל בעולמות רוחניים בלי להרגיש. וכך ככל שהוא מתחבר לזה, וככל
שהוא משנה את התפיסה שלו לפי תפיסת התורה הקדושה, כך הוא זוכה
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למדרגות גבוהות יותר ומתקדם.

משל למה הדבר דומה

העולם התחתון והגשמי שלנו בנוי בצורת העולמות העליונים. בקבלה
ממשילים את העולמות העליונים לצורה של גוף אדם וכדומה. והדבר
ברור שאין למעלה שום צורה, ובטח שלא גוף גשמי. אלא שהכול זה

מעין משל שמסמל כוחות רוחניים שאינם נתפסים.

למעשה כל העולם הזה הוא רק משל, והכל בנוי על פי העולם האמתי,
בפרטים שנתבונן  מתוך  וכך  לתפיסה.  שקשה  הרוחני  הנמשל  שהוא 

הקטנים ונסיק מסקנות, אז נוכל להבין דברים עליונים ונשגבים.

כל ללא  רוחניים  מושגים  לבנו  להסביר  שינסה  לאב  דומה  הדבר 
אמצעים גשמיים. הרי אין שום תפיסה בזה. וכי אפשר להסביר מה זה
"טוב", "אהבה", "שמחה", "מהות" או כל מושג רוחני אחר? הרי אין

לזה הגדרה ואי אפשר להסביר את זה.

כעת אז  ומחליק.  נתקל במשהו  ובטעות  רץ  לכם שהבן  אבל תארו 
"זהירות". האב לו את המושג  להסביר  יכול  אותו מקרה, האב  מתוך 
יחבק את בנו יכך יסביר לו את המושג "אהבה". וכך הבן ייתקל בעוד

ועוד מקרים גשמיים, ואלו ילמדו אותו היטב את המושגים הרוחניים.

לאט לאט הבן יבין מושגים רוחניים שלא היה יכול להבין ללא אותן
חוויות גשמיות. ויוצא שאותן חוויות הן מעין משלים שמסמלים רוחניות
גשמית פעולה  רק  אלא  האהבה,  עצם  לא  הוא  החיבוק  הרי  נשגבת. 

שמסמלת את האהבה כמשל. וכך גם כל שאר החוויות הגשמיות.

כל המקרים והמצבים שאדם חווה באים ללמד אותו מושגים רוחניים
שלא היה יכול לתפוס בלעדיהם. ועם הזמן, הוא מצליח לתפוס ולקבל

מושג במושגים הרוחניים עצמם וכבר לא זקוק למשלים הגשמיים.

וכמו שסחיבת סלים כבדים לאדם כלשהו היא חסד, אבל אין הכוונה
שמשמעות החסד קשורה לעניין של סלים או סחיבה של דברים. הפעולה
הזו במצב מסוים היא רק משל לעניין רוחני נשגב בשם "חסד". אותה
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פעולה גשמית מעידה על אור רוחני של חסד.

רואה משפטים שמורכבים ממלים ואותיות. כאשר אדם קורא, הוא 
אבל הוא לא מתייחס לאותיות עצמן כמו שילד בגן לומד לקרוא ומסתכל
על כל אות בפני עצמה. אלא שהוא לומד להבין את המשמעות שמאחורי
הדברים. האותיות והמלים הן רק כלים ואבני בניין לאיזה מסר רעיוני

שמנסים להעביר לו במאמר שהוא קורא.

ובלתי נתפסים וכך כל העולם הזה מרכיב משלים לדברים נשגבים 
דברים עושים  אנו  שם.  משפיעה  כאן  פעולה  וכל  העליון.  מהעולם 
והם יש להם משמעות עצומה  לנו חסרי טעם, אבל  גשמיים שנראים 

משנים את כל התמונה בנמשל.

המצוות הן מעין משלים לפעולות רוחניות נשגבות וטובות בעולמות
העליונים. הן מחברות אותנו לשם ומעצבות את כל התפיסה שלנו על פי
חסימות מאיתנו  מסירות  שפע,  צינורות  לנו  פותחות  הן  שם.  האמת 

ומסייעות לנו בתפקידנו בעולם.

האדם לא מבין את מהות המצוות, הוא לא יודע כיצד אכילת מצות
בפסח או נענוע ארבעת המינים בסוכות יכולים לעזור לו להפוך לאדם

רוחני וטוב יותר, אבל לאט לאט זה עובד ומתקן אותו מאחורי הקלעים.

ואמנם כאשר אדם מסתכל באופן פרטי על מצווה מסוימת, הוא יכול
פתאום יהפוך  וכי  מקום.  לשום  אותו  יקדם  לא  שזה  לעצמו  לחשוב 
רוב והרי  בשבת?  האור  את  ידליק  לא  אם  מלאכים  שרואה  לקדוש 

האנשים ששומרים שבת שקועים גם הם בעולם החומר.

חציצה עוד  מסירה  לחיבור,  צינור  עוד  מוסיפה  מצווה  שכל  אלא 
שהפריעה לקליטה, וכך לאט לאט האדם בונה לעצמו תפיסה רוחנית
מקיפה. שיש לו פרט קטן מפה ופרט קטן משם, ולאט לאט הוא יכול

להרכיב פזל גדול ולראות תמונה רחבה יותר.

וכך הוא מקבל דעת תורה. להיות מכוון על פי העולמות העליונים.
ומשקיעים אנו מתמידים  וכאשר  לכוון לאמת. להתחבר לבורא ממש. 

בזה, אז כפי ההשקעה והמאמץ, כך יהיה החיבור שלנו עם הבורא.
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וכך אותן מצוות פותרות את כל הבעיות והקשיים שהוזכרו קודם לכן
וגשמיים מוחשיים  בדברים  עוסק  שהאדם  התפיסה.  שינוי  בעניין 
ומעבירים כמשל  עליו  ואלו משפיעים  עבורו,  ואפשריים  לו  שמובנים 

אותו מעין מסע רוחני לשינוי התפיסה.

ננסה לעמוד על כל אחד מהקשיים שהוצגו ולצורך הבנת הדברים, 
ונראה כיצד מצוות התורה שניתנו לנו פותרות את הקושי.

הקושי הראשון – איך אפשר לדעת מהו טוב מוחלט?

אנשים רבים חושבים לעצמם שזהו דבר פשוט וברור, שהאדם צריך
להשתפר במעשיו ולהיות אדם טוב יותר. וכך חושבים שכל אדם יכול

לעשות זאת על דעת עצמו וללא הכוונה כלשהי.

אלא שמי בכלל אמר שהרצון האלוקי הוא שנהיה טובים? אמנם זה
נתפס כך בדעת שלנו, אבל אנחנו מוגבלים ומצומצמים ובוודאי שאין

הכרח שהרצון האלוקי הוא כפי שנתפס אצלנו.

וגם אם נניח שזהו אכן הרצון האלוקי, איך נוכל לתת גדרים מהו אותו
אדם אין  טוב.  שהוא  וחושב  עצמו  את  מצדיק  אדם  כל  הרי  טוב? 
שמתעורר בבוקר וחושב לעצמו שהוא אדם רע, וגם הרשע ביותר עושה

את מעשיו מתוך מניע מסוים שנראה לו נכון על פי השכל המעוות שלו.

גם אם אדם מבין שהוא נוהג שלא כראוי, מכל מקום הוא מתייחס
לעצמו בסלחנות ומחשיב עצמו כאדם טוב. גם הרשעים הגדולים ביותר

שהכירה האנושות חשבו שהם בסדר. אדם לא רואה את נגעי עצמו.

ישנן ורע.  טוב  לעניין  מוחלטת  הגדרה  אין  האדם,  שמצד  ויוצא 
בעלי אנשים  יריבות,  מדינות  שונות,  מפלגות  ישנן  דעות,  אינספור 

מחלוקת וכו’, וכל אחד משוכנע לחלוטין שהוא צודק.

אז גם אם אדם רוצה להיות אדם טוב יותר, מכל מקום הוא לא יודע
לאן לכוון את עצמו. וכי הוא בכלל יודע מהו הטוב האמתי? אולי הוא

בכלל עושה קלקול ונזק עצום בלי להרגיש?

וגם לו היה יודע, מכל מקום מצבי החיים אינם שחור או לבן. הטוב
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ואז קשה מאוד בזה,  זה  שונים מתנגשים  ומצבים  יחד  בלולים  והרע 
להכריע מהו המצב הרצוי והטוב.

האם הגון?  לא  מעשה  לעשות  ההורים  בקול  לשמוע  האם  ולמשל 
להרוג אדם כדי להציל אנשים רבים במקומו? האם לעשות הפלה לעובר
שהתגלה חולה? האם להמית אדם כדי להקל את ייסוריו? האם להלשין

על חבר טוב שגנב? מי יוכל להכריע בצורה מוחלטת מה באמת טוב?

כמעט כל מקרי החיים הם נושא הנתון לוויכוח, ואפילו האדם עצמו
משנה את דעתו בזה מפעם לפעם במהלך חייו, ואיך אפשר לדעת מהו

הטוב האמתי בזה?

אין כאן עניין ברור של טוב מול רע, אלא דברים שהאדם בקלות יכול
ליפול בהם ולבצע בחירות לא נכונות מתוך חוסר דעת. ויוצא שאף אחד
לא יכול לדעת מהו הטוב המוחלט מתוך עצמו. אדם יכול להיות בטוח

שהוא עושה טוב ובעצם להזיק לאנושות ממש.

מדוע אסור לרצוח?

ולא צריך להגיע לשטחים אפורים. כי גם הדברים הבסיסיים ביותר
אינם מובנים. וכמו הזכות של אדם לחיות והאיסור לרצוח, שזה עניין
מוסרי, מובן ומוסכם על כולם על פי שכל ישר. שאפילו אומות העולם

יודעים זאת בבירור. הרי כל בר דעת יכול מיד להגדיר רצח כדבר רע.

אלא שאם נתבונן לעומק, נגלה שזה כלל לא מובן מאליו. הרי ישנם
מקומות שבהם רצח אינו דבר פסול. וכמו שיש קניבלים, או מחבלים

שאפילו חושבים שרצח זה סוג של דבר נשגב שיביא אותם לגן עדן.

רוצחים בשביל כסף, תאוות, כבוד, יום שאנשים  והרי מעשים בכל 
השגת שטחים, חילוקי דעות, מלחמות בין מדינות וכו’. ויוצא שזה לא
באמת מובן לכולם. והרי הנאצים למשל עשו את זה בשיטתיות וכאילו

במסווה של נאורות. ולא אדם או שניים, אלא עמים שלמים.

וגם בעלי המוסר שסולדים מרצח, לא מקפידים למשל על רצח בעלי
חיים לצורך אכילה או לבישה. וגם הצמחוניים, לרוב לא חוששים כל כך
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לדרוך על ג’וק או נמלה, או למעוך זבובים ויתושים.

אדם לא חש נקיפות מצפון חזקות כשהוא קוטל עכבר או אוכל שניצל.
הוא לא חושב על זה כרצח. הוא אפילו מדביר את הבית וכך עושה פיגוע

המוני בלי למצמץ.

ואמנם בעלי חיים הם לא בני אדם. אבל מצד הטעם המוסרי הוא קיים
גם בהם ומנין לנו לחלק? מי קבע שלג’וק אין רגשות? אם זה באמת כל
כך ברור ומתקבל על הדעת שרצח זו אכזריות, אז איך יתכן שאנו מורים

לעצמנו היתר כל כך בקלות, בלי לחשוב שיש בזה משהו לא בסדר?

וכן ישנם עוד חילוקים רבים, כמו עונשי מוות למחבלים, המתת חסד
וכו’. אבל גם בפשטות, בלי להיכנס לכל החילוקים, מכל מקום קשה

מאוד להגדיר את הטעם לדבר. מדוע הרצח הוא לא טוב?

יש שיאמרו שזה משום שיש לכל אדם זכות בסיסית לחיות. אחרים
יאמרו שכפי שהאדם רוצה לחיות, כך עליו לתת לאחרים לחיות. דעה
נוספת היא שהחיים הם הדבר היקר ביותר עלי אדמות, או שרצח הוא

אכזריות. אלא שכל אלו הנחות יסוד חסרות בסיס שנובעות מהרגש.

מי קבע שרצח זה אכזרי? ומי קבע שאכזריות זה דבר שלילי? ומי קבע
שהאדם צריך להטיב לאחרים? ומי קבע שכל האנשים שווים? ומי קבע

שיש לאדם זכות לחיות? ומי קבע שאסור לפגוע בזכויות של אחרים?

ואמנם בוודאי שזה נתפס בהיגיון שלנו, וזה גם מרגיש לנו נכון, כי זו
התפיסה שעליה גדלנו. מגיל אפס החדירו לנו את חומרת הרצח ונטעו
בנו מוסר, אבל זה מקרי. אילו היינו גדלים בשכונת פשע של רוצחים או

בשבט של קניבלים וכדומה, אז רצח לא היה נראה גרוע כל כך.

וגם אם הרצח הוא אכן דבר מתועב בתכלית, מכל מקום זה לא הכרח
גמור, אלא שכך השם יתברך ברא את העולם. אבל הדבר פשוט וברור
שהבורא יכול היה לברוא בקלות עולם אחר עם מציאות כזו שבה הרצח

הוא חסד גדול ומצווה חשובה.

טבע חוקי  היו  לא  העולם.  בבריאת  כלל  מוגבל  היה  לא  הבורא 
שמכריחים עניין מסוים. הוא קבע את החוקים והכללים כפי רצונו ללא
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שום הכרח. ואם כן, הרצח נחשב לאכזרי רק משום שכך הבורא חקק
בטבע של העולם. זה עניין מקרי ולא מוחלט.

ואם כך הדבר, שאין לנו שום השגה בעניין שנראה לנו כל כך פשוט,
ברור ומתקבל על הדעת, אז על אחת כמה וכמה בכל שאר העניינים.
מוסכמת בצורה  אצלנו  שנתפס  מוחלט  היגיון  או  הכרח  שום  שאין 

וברורה, ולכן אף אחד לא יכול לדעת מעצמו מהו טוב אמתי.

השלכות המעשים

ועד עתה עסקנו בדברים שעוד מושגים לנו, שיש איזו תחושת בטן
ואפשר לשער את ההשלכות, או שלפחות אנו מבינים שחסר לנו ידע
בנושא. אבל ישנם גם דברים נסתרים שאינם ידועים כלל, שאי אפשר

לצפותם והאדם אפילו לא מעלה על דעתו.

על בכלל  לחשוב  בלי  פשוט  מעשה  לעשות  יכול  שאדם  וכמו 
בעקיפין יוביל  מעשה  אותו  הדרך  ובהמשך  הדבר,  של  ההשלכות 

לתוצאות גורליות ממש.

וכמו שאדם מתלבט אם להביא ילד לעולם, והדבר ברור שמאותו ילד
או לחיוב  העולם,  כל  על  שישפיעו  צאצאים  אינספור  לצאת  יכולים 
לשלילה, וכעת האדם לא מעלה את זה בדמיון כלל. הוא לא יכול לנבא

את העתיד ולדעת לאן הוא מוביל את העולם כולו בהחלטה שלו.

או שלפעמים אדם עושה מעשה פשוט או שאומר דבר סתמי, ואותו
עניין נכנס בלבו של אדם אחר ומשנה את כל צורת חייו. וכי הוא יכול

לנבא לאן יובילו המעשים והבחירות שלו?

כל אדם יכול להיזכר בילדות שלו באיזו חוויה שהשפיעה עליו מאוד,
למרות שהמעורבים בה כלל לא ייחסו לה חשיבות. ומי יודע כמה כל
לא שאנו  למרות  ממש,  עצומה  בצורה  משפיע  עושים  שאנו  מעשה 

מייחסים לו חשיבות.

אפשר לחשוב על כל אלו שהשפיעו בצורה ניכרת על האנושות כולה,
שאילו הם, הוריהם או קרוביהם היו מקבלים החלטות מעט שונות, יתכן
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שכל האנושות הייתה נראית אחרת.

כך השפיעו על האנושות, כל  כל אלו שלא  על  וכן אפשר לחשוב 
שאולי אילו היו מקבלים החלטות שונות מעט, אז אולי הכל היה נראה

אחרת ואולי הם כן היו משפיעים בצורה חזקה.

לצפות לנו אפשרות  ואין  בידינו  לא מושגים  כל אלו דברים שכלל 
אותם. וכך בצורה דומה, האדם פועל בעולמות העליונים ויכול להשפיע

טוב עצום או לעשות נזקים אדירים בלי לדעת מכך.

וכמו למשל שהוא עושה מעשה סתמי כלשהו, שעל ידו יתכן שהוא
מביא לשפע גדול לעצמו ולעולם כולו, או שלהפך, שיתכן שהוא בורא

מלאכי חבלה שעושים נזקים כבדים לו ולכל הסובבים אותו.

ואמנם האדם עצמו לא מודע לכך ולא עושה בכוונה, אבל מכל מקום
זה פועל ממש. וכמו שאדם נכנס לשדה מוקשים בלי לשים לב, או שהוא
נוהג בכביש סואן בלי לדעת בכלל איך נוהגים, אז חוסר הידיעה שלו לא
משנה כלל, שהרי הוא משפיע על המציאות בצורה ממשית, בין אם הוא

מבין בזה או לא.

ואמנם בראש ובראשונה חוסר הידע מזיק לעצמו, אבל מעבר לכך הוא
יפה להתייחס  ונחמד,  אדיב  להיות  יכול  הוא  לסביבה שלו.  מזיק  גם 
לכולם ולעשות הכל כדי להיות אדם טוב. אבל בו זמנית הוא גם עושה
עבירות שגורמות להרס עצום ונזקים כבדים לסביבה שלו. הוא חושב

שהוא אדם טוב, אבל הוא רשע גדול.

וכמו שאדם ייכנס למתקן שמור וסודי כדי לחלק קפה ועוגיות לכל
העובדים, לעשות חסד ולשמח. אבל במהלך הביקור הוא ילחץ בטעות
על כמה כפתורים שיפעילו פצצות איומות שישמידו חצי מהעולם, ואלו

יגררו תגובות עוינות ומלחמת עולם ענקית.

אז אמנם הכוונה הייתה טובה, והוא גם לא הרגיש שהוא לוחץ על
הכפתורים והוא אפילו לא יודע מה הם עושים. אבל זה לא עוזר בכלום

והנזק נעשה. כל זה כיוון שלא רכש כלים מתאימים לממש את המטרה.

לכן הדבר ברור שאם האדם רוצה להתקדם לכיוון כלשהו, עליו קודם
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כל להבין מהו אותו כיוון. זה לא מספיק לרצות להפוך לאדם טוב יותר,
אלא שצריך להבין מהו אותו טוב שאליו צריך לשאוף.

כשאדם רואה איזו הגדרה ברורה לטוב מוחלט, אז הוא יכול לפחות
לשאוף להגיע לשם. אבל כאשר הדבר לא מוגדר, אז הוא יכול להסתכל
נפלא, או על עצמו מתוך המבט האישי שלו ולחשוב שהוא בן אדם 
דומה זה  אבל  כטוב,  עבורו  שנתפס  מסוים  למקום  להתקדם  לשאוף 

לתפיסה של ילד קטן, ללא מדד אמתי.

המצוות מציגות את הרצון האלוקי

יוצא שהאדם מצד עצמו לא יכול לדעת מהו טוב אמתי על פי הרצון
האלוקי, וממילא אין לו אפשרות לדעת אם המעשים שלו טובים או לא.

לכן זה בוודאי לא מספיק לנסות להיות אדם טוב יותר באופן כללי
ולהשקיע רק במצוות הנתפסות שבין אדם לחברו, כיוון שאנו לא רואים

את כל התמונה.

יתכן שמה שאנו תופסים כטוב הוא בכלל רע. אי אפשר לדעת מה טוב
סתם מתוך תחושת בטן. וגם אם נניח שאולי נצליח לקלוע, מכל מקום זה
לנו כוח נתפסים של אדם לחברו, אבל בוודאי שאין  מוגבל בעניינים 

להבין את השלכות המעשים העקיפות והנסתרות.

כדי להגיע לטוב האמתי, עלינו לבטל את התפיסה המצומצמת שלנו
ולנסות להתיישר מול התפיסה האלוקית. ולשם כך ניתנו לנו המצוות,

שמסבירות לנו מהו הרצון האלוקי מאיתנו.

הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה כדי שנלמד מהו הטוב האמתי על
פי השכל האלוקי, וניישר את השכל ואת הרגש שלנו בהתאם לזה. שאם
התורה אוסרת דבר שנראה לנו טוב, או שהיא מצווה על דבר שנראה לנו
רע, אז מובן שהתורה היא זו שצודקת, ועלינו לעשות כפי שהיא אומרת.

הקושי השני – איך להגיע אל הטוב האמתי

כעת נעבור לקושי השני שהוזכר, שגם אילו היינו יודעים בבירור מהו
הטוב המוחלט, מכל מקום מוכרחים לברר מהו השביל שמוביל אליו.
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ירצה ואז  עבורו  זרה כלשהי שנצרכת  על שפה  ישמע  וכמו שאדם 
ללמוד אותה. אלא שלא יהיה אף אחד שילמד אותו. לא אדם, לא ספר

ולא שום חומר עזר. וכי איך יצליח ללמוד דבר שאין לו שום נגיעה בו?

להגיע רוצה  רוחני. שהוא  עניין  וכמה שמדובר על  כמה  ועל אחת 
למצב רוחני כלשהו ולאחוז בדרגה רוחנית מסוימת, בזמן שאין לו כלים
לסלול לעצמו דרך שתביא אותו לאותו מקום רצוי. הוא מוכרח לקבל

הדרכה כדי לדעת אלו מעשים עליו לעשות בפועל לשם כך.

ללא אחיזה

התפיסה של האדם מוגבלת, והוא אינו יכול לתפוס מושגים אלוקיים
ואינסופיים. הוא לא יודע כיצד להתחבר לרוחניות. הוא לא רואה את

הקשר בין אותה רוחניות אינסופית לחיי היום יום שלו.

יש לו צרכים גשמיים, הוא זקוק למזון, בית, חברים, שינה ועוד המון
דברים שבהם הוא אחוז ואלו מרכיבים את התפיסה שלו. הוא לא יכול

לבטל את כל זה ולטייל בעולמות העליונים.

וכמו חלום שאדם חולם, ואז כשהוא מתעורר בבוקר הוא לא רואה
כיצד זה מתקשר בצורה ממשית לחיים שלו. כך בעניין הרוחניות, האדם
מרגיש שיש איזו רוחניות דמיונית ולא מושגת, ויש את החיים האמתיים

שהם הגשמיות, וכאילו שאין קשר בין הדברים.

זה קל לומר משפטים עצומים. חיבור לאני הפנימי. אהבה ללא תנאים.
פתיחות לנתינה. התבוננות מעצימה. שלווה רוחנית. וכך אפשר להמשיך
ומה צריך לעשות זה אומר  לנו מושג מה  אין  בלי סוף. אבל בפועל, 

בשורה התחתונה כדי להגשים את זה.

בדבר מופשט, מעורפל ולנסות לעשות עבודה  להיאחז  קשה מאוד 
ורוחני שאנו לא יכולים להגדיר ואין לנו השגה בו.

רוצה להפוך לטוב ולהתחבר להשם, אז גם אם אדם החליט שהוא 
בפועל אין שום דבר מעשי שהוא יכול לעשות לשם כך. הוא לא יודע מה

לשנות בסדר היום כדי להביא את זה. הוא בכלל לא יודע מה זה אומר.
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לכן ניתנה לנו התורה הקדושה, שהיא הדרך להתיישר על פי הרצון
האלוקי ולהפוך לכלי שעליו יכולה לשרות השכינה הקדושה. וזה כולל
חלקים רבים ורבדים שונים. אמונה, יראת שמיים, מעשים טובים, תיקון

המידות ועוד עניינים רבים.

אלא שגם כל אלו דברים לא מושגים. וכי איך אפשר בצורה מעשית
ומודעת להפוך למאמינים? איך נצליח להשיג יראת שמיים? איך הופכים
לאנשים טובים יותר? איך מתקנים את המידות? מה עושים בפועל? אילו

מעשים צריך לשנות? כיצד ננהג בצורה מעשית כדי להתקדם?

ומעשיות, הגדרות ברורות  אנו צריכים  רוחנית,  עבודה  לעשות  כדי 
בצורה טכנית וגשמית שאנו יכולים לתפוס ולעשות בפועל, עד הפרטים

הקטנים והמדויקים ביותר.

עולם מתוך  ומעשיים,  ברורים  עניינים  לנו  נתנה  התורה  כך  לצורך 
החומר וחיי היום יום, ואלו הן המצוות. הן מסייעות לנו לסגל הרגלי

חיים חדשים על פי התפיסה העליונה וכך אנו יכולים להתחבר אליה.

המצוות מורכבות מענייני חומר, שניתן להגדיר ולבצע בצורה מדויקת
וברורה. לא צריך חכמה נשגבה, אלא רק לעקוב אחר ההוראות. מתוך
עשייתן, אנו מתחברים לבורא שציווה אותנו עליהן, וכך הופכים לצוות,

למעין שותפים עם הבורא, וכך פותחים אפשרות לקבל ממנו שפע.

היתרון שבעשייה הטכנית

כאשר אדם מחפש רוחניות, אז קשה לו לקבל את העניינים החומריים
כדרך להגיע למטרה. הוא מחפש דברים מיסטיים, לדבר עם מלאכים,
עניין כל  ממילא  ואז  וכו’.  עתידות  לראות  טבעיים,  על  כוחות  לקבל 

המצוות נראה לו כמשעמם וחסר תועלת.

לכן ישנם אנשים שצמאים לרוחניות ולמרות זאת רחוקים מהתורה. כי
הם רוצים לשמוע ענייני רוח ופילוסופיה, שידברו איתם במושגים על
טבעיים כמו ייחודים עליונים ועליות נשמה, ולא במושגים גשמיים של
איך להם  יאמרו  שלא  ובטח  לולב,  נענוע  או  בבגד  חוטים  קשירת 

להתלבש ומה לעשות. הם מחפשים רוחניות ולא חומריות.
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וגשמי. ניתנו לו כעניין טכני  אבל צריך לדעת שלא לחינם המצוות 
יכולים לתפוס לא היינו  אז  לנו כרוחניות,  ניתנות  שאילו המצוות היו 
אותן. הכל היה מעורפל ולא ברור. המטרה היא לעשות פעולות מעשיות
מתוך העולם שלנו, שדרכן נוכל להגיע לשינוי תפיסה בהתאם לרוחניות.

אדם עושה עניין טכני וחומרי, אבל על ידי זה הוא מגיע בסוף לכוונה
צורך היה  לכן  העליונים.  בעולמות  עצומה  רוחניות  ומפעיל  עמוקה 
אדם שכל  ביותר  הברורה  הטכנית  לעשייה  עד  הדברים,  את  להגשים 

פשוט יכול להבין ולעשות, ועד לפרטים הקטנים והדקים ביותר.

ולמשל אי אפשר לדרוש מבן אדם שלא יהיה קמצן, שלא יקנא או לא
יקפיד על אף אחד. כי אם זה הטבע שלו, אז אין לו הרבה שליטה על כך.
אדם יכול לומר לעצמו שממחר הוא מפסיק להיות קמצן, אבל בפועל זה

הטבע שלו ואין לו דרך לשנות את הרגש בפנים.

לכן התורה כמעט לא דיברה על תיקון המידות. היא לא מצווה אותנו
להיות טובים ונדיבים, לא לכעוס ולחשוב רק מחשבות טובות. כי אין לנו
כלים להגיע לזה באופן ישיר. לאדם יש יצרים, הוא לא שולט ברגש, לא

תמיד מבין מה הוא עושה וגם תלוי בגורמים חיצוניים שלא בשליטתו.

אבל כן אפשר לומר לאדם לתת צדקה למשל. כי גם אם הוא קמצן
והנתינה אינה בלב שלם, מכל מקום את עצם מעשה הנתינה הוא כן יכול

לעשות, שהרי זהו מעשה טכני. כל אחד יכול לכפות עצמו לכך.

כמובן שככל שיעשה את המצווה ביותר כוונה, רגש ודבקות, אז היא
תהיה חזקה יותר, אבל גם אם הוא יעשה את הדבר בצורה הטכנית ללא
שום רגש, זה עדיין נחשב לו שקיים את המצווה. אף אחד לא ביקש ממנו

להרגיש שלם עם זה.

וכך התורה מדברת עם האדם בשפה שלו, בשפה הגשמית, הטכנית, זו
נבנה לאט  לאט  ודרך הפרטים הגשמיים,  ולהבין.  להכיל  יכול  שהוא 

החיבור הרוחני שלו.

ואז ממילא כאשר הוא מקיים את המצווה שוב ושוב, זה לאט לאט
משפיע עליו ומקרב אותו. זה מתקן את המידות שלו והופך אותו ליותר
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שלם. הוא מתיישר על פי השכל האלוקי הבלתי נתפס.

וכך המצוות מסייעות לנו להתגבר על המכשול השני שהוזכר, שהן
סוללות לנו את הדרך המעשית בפועל, שאפשרית עבור כל אחד, להגיע

אל היעד הנכסף של שינוי התפיסה על פי האלוקות.

הקושי השלישי – איך להתגבר על המכשולים?

ואמנם זה בוודאי עוזר כאשר ישנה דרך סלולה אל המטרה. אלא שגם
אז יש קשיים מרובים, ניסיונות ומכשולים, תאוות ויצר הרע, וכל אלו

מנסים בכל כוחם להוריד אותנו מהמסלול.

ואפשר לראות זאת בחוש, שישנם המון דברים שהאדם רוצה להשיג,
והוא גם יודע בדיוק מה עליו לעשות כדי להשיג אותם, אבל מכל מקום

הוא לא מצליח להגיע אליהם.

וכמו שכל אחד יודע שאם ישקיע הרבה בלימוד אז תהיה לו חכמה. או
שאם הוא יתאמן בתחום כלשהו הוא יוכל להיות מצליח בו. או שאם

יאכל רק מאכלים מזינים ויתעמל אז יהיה בריא, יפה וחזק יותר.

כל אדם יודע את הדברים האלו וכל אחד רוצה להיות מוצלח יותר.
בעשייה עסוקים  יהיו  היום  כל  שאנשים  מצפים  היינו  לכאורה  לכן 

והתקדמות. אלא שבפועל המציאות רחוקה מאוד מכך.

וחוסר התקדמות. מנסים פעם או זמן  רוב האנשים עסוקים בבזבוז 
כוחות הרבה  דורש  שזה  רואים  כי  מתייאשים.  מאוד  ומהר  פעמיים 
והתמדה, רואים את כל הפיתויים מסביב, מלאים בתאוות ויצא הרע וכו’.

ואז אין לאדם כוח ללמוד או להתעמל, והוא מעדיף לשבת לצפות
במשהו מרגש וצבעוני במסך תוך כדי אכילת מזון מהיר ושומני. הוא
יודע שזה לא יקדם אותו לשום מקום ואפילו יזיק לו בהמשך, אבל הוא

מחפש הנאה זמינה וסיפוק מיידי ליצר.

הוא רואה את הדרך הארוכה ומתייאש מראש. אין לו כוח להתאמץ
רווח עתידי שצריך סבלנות עבורו. הוא מעדיף למלא את הזמן עבור 

בתאוות וכך מאבד את כל המטרות שרצה להשיג.
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ומתוך כך נוכל להבין שגם כאשר ברור לאדם באיזו דרך עליו ללכת,
מכל מקום זה קשה מאוד ללכת בה.

וברוחניות זה קשה פי כמה. אדם יודע היטב שעליו להגיב באיפוק
ובמתינות, לא לכעוס, לדון את כולם לכף זכות וכו’. אבל כל זה רק עד

הרגע שמישהו מכעיס אותו. לאחר מכן הכל יוצא משליטה.

וכך פעם אחר פעם הוא מתאכזב מעצמו ולא יודע כיצד להתקדם. הוא
תקוע. כי אין לו דרך הדרגתית שמתאימה עבורו שדרכה הוא יכול להגיע

לאותו מקום נכסף.

מסלול מותאם עבורנו

המצוות מסייעות לנו להתגבר גם על הקושי הזה. כיוון שהן בנויות
וברי השגה, יחסית  בדברים אפשריים, קלים  בצורה מותאמת עבורנו, 

שיש לנו את היכולת המתאימה לקיים אותן.

ישנן המון מצוות, ובכל מצווה יש המון פרטים, וכן יש חלוקה לזמנים
ומצבים שונים, עד שזה ממלא את כל החיים וכך בכל רגע יש אפשרות

לקיום של מצווה כלשהי.

וכל פרט כזה הוא עניין נפרד בפני עצמו שעליו מקבלים שכר ומשיגים
התקדמות בדרגות רוחניות. אז גם אם אדם מתייאש מלנסות לטפס לראש
רבים אינם וכפי שאנשים  להתקדם מעט.  יכול  הוא  ההר, מכל מקום 

שומרי מצוות ויחד עם זאת מקיימים המון מצוות שלא יוותרו עליהן.

מעבר לכך, ישנו סיוע משמיים, שכאשר אדם מקיים מצוות, הוא מעיד
על עצמו שהוא חפץ בהתקדמות רוחנית, ואז משמיים נותנים לו סיוע
להתקדש ולהתמודד עם הקשיים. כל מה שצריך הוא רצון אמתי וטהור,

ואז כל הדלתות נפתחות.

ואז ונשגב שהוא רצון הבורא.  בנוסף, המצוות מייצגות ערך עליון 
ממילא כשאדם מבין את הערך, קל יותר להתגבר על הקשיים. כי כשהוא
עושה דבר נשגב וחשוב, הוא מוכן למסור נפש. וכך בכל הדורות אנשים

מסרו נפש עבור מצוות, מה שלא היו עושים עבור דבר שאינו מצווה.
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בנוסף, המצוות הן דרך לחיות את החיים, ואז ממילא אפשר בקלות
ניתן לקיים אותן ללא מאמץ כמעט, מתוך להפוך אותן להרגלים, ואז 

הרגילות בסדר היום הקבוע.

סלולה כדרך  לשמש  כדי  עבורנו,  במיוחד  הותאמו  המצוות  וכך 
שמביאה אותנו לחיבור מעצים להשם. ואז ממילא הכל נעשה בצורה

נוחה וקלה יחסית, שנוכל להתעלות ולהשיג את הבלתי נתפס.

מבחן הקושי בקיום המצוות

וכך אפשר לבחון את הדברים בשטח ולהיווכח כיצד המצוות מסייעות
לנו להתגבר על המכשולים המצויים ולהתעלות למקומות נפלאים כמעט

ללא קושי.

שאם למשל אדם ממוצע שרוצה לשמור על תזונה נכונה ייכנס לניסיון
אם לאכול איזה מאכל טעים ומפתה שמונח לפניו, אז ברור לנו שהניסיון

יהיה קשה.

אבל כל אדם מאמין יצליח להתגבר בקלות על התאווה אם הוא יודע
שאותו מאכל אינו כשר או שהוא חלבי בזמן שהוא אכל בשר. כמעט ואין
בזה ניסיון, כי ברור לו שזה בכלל לא בא בחשבון. אפילו ילדים קטנים

יעמדו בניסיון הזה.

וכך אנשים שקצת לומדים ומבינים את ערכן של המצוות לא יסכימו
לחלל שבת גם עבור מליוני שקלים. הם לא יאכלו בשר של חיות טמאות
גם אם יהיו להם פיתויים רבים. הם יהיו אנשים ערכיים שדבקים באמונה

ולא זזים מדרכם. כי הם מבינים את החשיבות העצומה של הדברים.

אדם שמקיים אורח חיים חרדי למשל, לא צריך להתאמץ לשמור שבת
או ללבוש ציצית. הוא לא מרגיש שהוא מוותר על הנאות לשם כך. הוא

נהנה מזה וזה חלק בלתי נפרד מחייו.

כל אבל  ומסובך.  קשה  נראה  הכל  אז  מזה,  רחוקים  אנשים  כאשר 
הקושי הוא רק מתוך הדעות הקדומות, השמועות וכל הדמיונות שיש לנו

בנוגע לזה, לא מתוך חוויה אישית של המצוות עצמן.
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אין שום קושי ללבוש בגד עם ציציות מתחת לבגדים או לברך על
המזון שאנו אוכלים. זה עניין טכני פשוט שכל אדם יכול לעשות ולא

צריך שום כישורים מיוחדים או כוחות נפש מתאימים לזה.

הקושי היחיד שיש לאדם הוא בתפיסה ובמחשבה. שהוא לא רגיל.
פוחד משינוי. פוחד שזה קשה. חושב מה יגידו עליו, לא בטוח שיצליח

להתמיד, חושש שזה לא מכל הלב, מתיירא מההשלכות וכדומה.

ומחשבות דמיונות  בלי  ביותר.  דרך פשוטה  לנו  נתנה  אבל התורה 
מיותרות. לא צריך להרגיש שלמים ובטוחים או לקבל החלטות עצומות.
רק לקיים בפועל דברים טכניים פשוטים. וזה עצמו כבר יביא את כל

השאר ויוביל אותנו למקומות נפלאים ולהשקפת עולם ישרה יותר.

ופשוטה כך המצוות מקדמות אותנו צעד אחר צעד, בצורה טכנית 
הנכון למקום  להגיע  זוכים  אנו  לאט  ולאט  ואפשרית,  נתפסת  יחסית, 

והטוב ביותר עבורנו.

טעמי המצוות

מטבע האדם, הוא משתדל לא לעשות דברים שאינם מובנים לו. אם
אומרים לו לבצע עניין כלשהו, אז הדבר הראשון שהוא שואל הוא מדוע.
שפועלים והטבע  ההיגיון  בשכל מתוך  מסתברים  טעמים  מחפש  הוא 

בעולם הזה. וכך הוא מחפש את אותו היגיון גם בעניין המצוות.

ואמנם בדרך כלל זו בוודאי הנהגה רצויה, לעשות דברים מתוך הבנה.
אבל בעניין המצוות זה לא יתכן, שהרי תפקיד המצוות הוא ליישר לנו

את התפיסה על פי העולם העליון, שאינו מושג בשכל.

המצוות הן כמו משלים לאורות עליונים לא נתפסים. שמתוך המשל
הגשמי יתעורר האור הרוחני שהוא הנמשל. ומובן שלא ניתן להבין את
ההיגיון שבזה. רק כשמגיעים ליעד ניתן להבין את הדרך שהובילה לשם.

או לעוף  שיודע  מישהו  כמו  נפלא,  מופתי  דבר  יראה  שאדם  וכמו 
לקרוא מחשבות, ויבקש ממנו שילמד אותו כיצד לעשות זאת. אז אותו
אדם ילמד טכניקות שונות, אבל יסרב להתאמן, כיוון שהוא לא מצליח
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להבין את ההיגיון של אותן טכניקות, ואיך הן יעזרו לו להגיע לתוצאה.

וכמו שאדם ילמד את בנו מוסר ויספר משל על שועל ערמומי, אבל
יתכן איך  היגיון.  בזה  אין  יסכים לשמוע. שהרי  ולא  יקטע אותו  הבן 

ששועל יכול לדבר? איך הוא חושב כמו בני אדם?

אלא שכל זה רק משל. האדם לפעמים נתפס על המשל, על הדרך, אבל
הוא לא מבין שכל זה רק כלים שיביאו אותו אל המטרה.

המצוות הן כמו שביל שמוביל אותנו ליעד נשגב ורוחני, לא נתפס ולא
נודע. אילו היינו יכולים להבין את הטעם והמטרה של המצוות, אז כבר

לא היה בהן צורך, כי עצם ההבנה היא כבר ההגעה ליעד.

ילדים עוברים מסע חיים שהם לא יכולים לשער לעצמם, עד שמשנים
תפיסה לחלוטין לכזו של אדם בוגר. וכי אפשר להסביר לילד מראש את

המטרה, את התפיסה שעליו לרכוש או את ההיגיון שבדרך?

למה אי אפשר להבין את טעמי המצוות?

ולא טבע  חוקי  פי  על  פועל  אינו  מוגבל,  אינו  הוא  ברוך  הקדוש 
משועבד להם. בדיוק להפך, הוא זה שחקק את חוקי הטבע כרצונו.

שהן להפך,  אלא  בטבע,  הכרח  מתוך  נובעות  לא  שהמצוות  ויוצא 
מסמלות עניינים אינסופיים ולא נתפסים בעולמות העליונים.

כשאדם מנסה להבין טעם של מצווה כלשהי, הוא בוחן כיצד היא
הזו להרוויח ממנה. שהמצווה  ניתן  ומסיק מסקנות מה  פועלת בטבע 

עוזרת לבריאות וההיא מביאה אותנו לשלווה וכדומה.

שכאילו העליון.  בכוח  ושלום  חס  שמזלזלת  איומה  טעות  זו  אבל 
חושבים שהיה מוגבל בחוקי הטבע ונתן את המצוות בהתאם למוגבלות.
שישנו הכרח לעשות כך וכך כדי להתמודד עם כוחות הטבע, ואז הוא

נתן לנו את דרך ההתמודדות בתור מצוות.

אבל מובן שזה לא כך. הכוח העליון הוא שברא את אותו טבע. הוא
הסתכל בתורה וברא את העולם, כפי שמובא בחז"ל. הטבע לא מוכרח.

אדרבה, הטבע הוא שנברא בצורה כזו שתתאים למצוות.
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לאחר שהשם יתברך חקק את חוקי התורה, שהם שבילים לא נתפסים
לעולמות עליונים ונשגבים, אז הוא ברא את הטבע על פי אותם שבילים.

ואמנם ישנן מצוות שניתנו לנו הטעמים שלהן. חלקם מפורשים בתורה
וחלקם בוארו על ידי חז"ל. וגם אלו שלא, מכל מקום ישנן קבלות או

סברות שמבררות את הטעמים בספרי רבותינו הראשונים.

אלא שכל מה שמביאים לנו טעמים, ואפילו נסתרים ככל שיהיו וכמו
למשל אלו שמובאים בזוהר הקדוש, מכל מקום אלו רק דברים נתפסים
לנו, מעין משלים שנועדו רק לסבר את האוזן וללמד אותנו מעט על צורת

העולמות העליונים. זה לא הטעם העליון.

אז אם למשל המדע מגלה שברית המילה מועילה לבריאות ושהיום
השמיני הוא היום המתאים ביותר לכך, או שמקום הנחת התפילין הוא
וכן לבריאות  מזיקים  וחלב  שבשר  או  באדם,  ביותר  הרוחני  המקום 

סגולות נוספות, אין הכוונה שאלו הסיבות לאותן מצוות.

הטעם השורשי למצווה הוא עניין אינסופי ולא נתפס, עליון ונשגב
שמעבר לעולם הזה. הוא נקבע עוד לפני שהעולם נברא. רק לאחר מכן
מציאות העולם נבראה על פי אותם טעמים, ויוצא שהמציאות הגשמית

היא תוצאת הדברים ולא סיבתם.

אנשים מסתכלים על המצוות ומחפשים טעמים, אבל ברור הדבר שכל
הטעמים שניתן למצוא הם רק מתוך התוצאות שנולדו אחר כך. מתוך
המציאות שאנו מכירים בעולם. אלו בוודאי לא הטעמים האמתיים. כי
אלו מעבר לכל תפיסה והשגה, מעבר לכל מה שאנו מכירים בעולם הזה.

אין היגיון במצוות

נוכל להבין שאין שום מצווה שאפשר להבין ולרדת מתוך הדברים 
לסוף טעמה. גם מצווה שנראית לנו נתפסת, מובנת ומתקבלת על הדעת,
היא לא יותר מגזרה. הטעם האמתי והעליון שהביא למצווה הוא נשגב,

אינסופי ולא נתפס בשכל המוגבל כלל.

מכאן נלמד מדוע לפעמים ישנם חילוקים לא מובנים בפרטי המצוות.
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וכמו למשל שיש איסור צער בעלי חיים, אבל מצד שני התורה מתירה
השעיר את  להשליך  קרבנות,  להקריב  אותנו  מצווה  ואפילו  לשחוט, 

לעזאזל מראש הצוק, למלוק עופות בבית המקדש, עגלה ערופה וכו’.

ואם אדם יחליט שאיסור צער בעלי חיים זה כדי לא להזיק להם או כדי
לעבוד על המידות שלנו או שאר טעמים נתפסים, הוא יתקל בקושיות
גדולות. אז הוא יבטל בדעתו את מצוות השחיטה ואת כל הקרבנות בבית

המקדש, כי מבחינתו כל מטרת התורה היא המוסר המובן בעולם הזה.

אבל כל זה בא מדעה אישית חסרת בסיס. עושים חילוקים ומגיעים
אין טעם למבוי סתום. אבל באמת  ומגיעים  נותנים טעמים  לקושיות. 
והקושיה לא קיימת כלל, אלא שהכול גזרת שמיים. בין מצווה כזו ובין

מצווה שנראית סותרת לה, כולן מקרבות אותנו אל השם יתברך.

עושים שאנשים  וכמו  להתחכם.  לנסות  טעם  שאין  נבין  ומכאן 
חישובים שאסור להבעיר אש בשבת כי זו עבודה קשה, והיום שזה קל אז
זה כאילו מותר. כיוון שזה כלל לא הטעם. ועובדה שישנם דברים קשים

ומעייפים רבים שכן מותר לעשות בשבת.

וגם אם נניח שהיה מובא טעם כזה במסורת, מכל מקום זה היה רק
לסבר את האוזן, כי תמיד יש טעם עליון יותר שאינו נתפס כלל.

אין שום טעם לנסות לחפש היגיון במצוות. אמנם טוב לעשות זאת
לשם לימוד תורה, רכישת חכמה, הבנה ופלפול, אבל לא לקחת את זה

בתור עובדה מעשית שתתיר לנו לוותר חס ושלום על מצווה כלשהי.

להיות מדויקים בפרטי המצוות

לנו בפרטי המצוות. שאין  רבים  חילוקים  לגבי  ללמוד  נוכל  ומכאן 
תפיסה בהיגיון של התורה. עניין מסוים יכול להיות מצווה גדולה במצב
מסוים, ובנסיבות אחרות להיות איסור גמור. אי אפשר להסיק מסקנות

מדעתנו המוגבלת. מחובתנו ללמוד היטב את כל פרטי הדינים.

מסיקים ואז  בתורה,  מסוים  בעניין  דעת  גילוי  איזה  רואים  אנשים 
מסקנות למקומות אחרים מתוך מחשבה שהם מבינים את רצון השם. הם
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פועלים מדעתם האישית, ובטוחים שזה בדיוק מה שהשם רוצה.

ומתעלמים לעיקר,  אותו  הופכים  בתורה,  פרט  איזה  לוקחים  הם 
לחלוטין מכל שאר הפרטים. ואז הם בטוחים שמותר לחלל שבת אם זה

גורם לעונג שבת, או שמותר לגזול מאדם שמתנהג לא יפה וכדומה.

לקיים עם אנשים,  לריב  הכנסת במטרה  לבית  יש אנשים שהולכים 
מצוות תוכחה. יש כאלו שלוקחים את זה צעד קדימה והופכים לגבאים

כדי שזה כאילו יתיר להם באופן רשמי לצעוק על אנשים ולבזותם.

יש כאלו שנוסעים ברכב להגיע לבר מצווה בשבת. יש נשים שמגיעות
לבית הכנסת בלבוש לא צנוע בלי להפסיק לפטפט. יש שהפכו אזכרות
ל"חפלות", שכאילו זה טוב לעילוי נשמות אם אוכלים, צוחקים ומדברים

על חדשות וכדורגל, בערבוב גברים ונשים ובלי לברך על האוכל.

יש כאלו שיזלזלו באיסורים שבין אדם למקום כדי לקיים את מצוות
ואהבת לרעך כמוך. יש כאלו שיתירו איסורי כרת כמו נידה ועריות כדי

לשמור על שלום בית שזה כאילו מעל הכל.

כעת שהם  סוברים  הם  השם.  רצון  עושים  שהם  בטוחים  אלו  כל 
מקיימים מצוות גדולות. אלא שלא שמים לב שהם רומסים את הציוויים

שקיבלנו, וכאילו בלבוש של צדיקים.

אי אפשר לקחת פרט מסוים בתורה ולהפוך אותו לדבר החשוב ביותר,
ואז לעקור ולרמוס פרטים אחרים בתורה כדי לקיים אותו.

זאת רצון השם, אז עליו לעשות  רוצה לעשות את  אם אדם באמת 
בצורה מלאה. לרדת לכל הפרטים ולהבין מה התורה מצווה אותנו בכל

מצב וכיצד לנהוג בכל עניין.

ראיה מצומצמת

אדם לא יכול לסמוך על השכל וההיגיון שלו בעניינים רוחניים. כי
הראיה שלו מוגבלת וחסרים לו המון פרטים. אין לו אפשרות להפעיל

שיקולים נכונים לבחור בחירה הנכונה. הוא נגוע, משוחד ומוגבל.

עבירה שאיזו  או  אותם,  מצווה מעכבת  שאיזו  כאלו שחושבים  יש 
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תעשה אותם מאושרים. ואז הם חושבים לעצמם שזה לא נורא, אולי רק
פעם אחת, אולי יוותרו להם בשמיים, אולי הם מוכנים להקריב מהשכר

של העולם הבא כדי ליהנות בעולם הזה וכו’.

אבל כל זה נובע מראיה מצומצמת מאוד. אין להם בכלל השוואה. זה
כמו ילד בן ארבע שיסכים לוותר על האישה והילדים שעתידים להיות לו
בורות הכל מתוך  זה  כעת.  רוצה  צעצוע שהוא  איזה  כשיגדל תמורת 

וחוסר ראיה למרחק.

אדם מוכן לוותר על חלקים בעולם הבא שלו רק משום שאין לו שמץ
לוותר על מצוות רק של מושג במהותם של אותם חלקים. הוא מוכן 

משום שהוא כלל לא יודע את ערכן.

ומקדם שלנו  הרוחנית  להתפתחות  שמביא  עצום  אור  מצווה  לכל 
ומעלה אותנו. כל חוסר ופגם במצוות הוא הפסד עצום של שפע. יש
רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים ושס"ה מצוות לא תעשה כנגד

שס"ה גידים. וכל אלו מרמזים על סוגי שפע בעולמות העליונים.

וכי יתכן שאדם יסכים לוותר על שתי אצבעות, מרפק, כליה וכמה
עורקים בטענה שאלו איברים פחות חשובים וזה קשה לו מדי לשמור על

כל חלקי גופו בשלמות? הרי זה בוודאי לא יתכן כלל.

אדם מוכן לוותר על מצוות רק מתוך שהוא לא מבין שכל מצווה היא
איבר מגופו הרוחני. ברור הדבר שאילו הייתה לו בעיה באיזה איבר או
גיד, ולו הקטן שבקטנים, כל חייו היו הופכים ייסורים, הכאב היה משתק

וזה גם היה מסכן את כל הגוף כולו. הוא היה עושה הכל כדי להציל.

ברור הדבר שאילו אדם היה רואה את האמת, אז היה מקיים את כל
המצוות בדבקות נוראה ללא שום עיכוב קל. רק שאנו חיים בהסתר, ולא

רואים את האמת מול עינינו.

לכן על האדם להסתכל בצורה אמתית על הדברים. להבין את העצמה
האמתית. להבין כמה חכמה בלתי נתפסת יש הרבה מעבר למה שהוא

יודע. ומתוך כל זה להתבטל מול החכמה העליונה.
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ביטול עצמי

מכל האמור נוכל להבין כמה חשוב לבטל את עצמנו. לא לפעול מתוך
העליון. השכל  פי  על  ללכת  אלא  שלנו,  המצומצמים  וההבנה  השכל 

להתבטל בפני התפיסה העליונה והאמת המוחלטת.

לא לפעול מתוך אינטרסים, אלא להתבטל בפני חכמה נשגבה יותר.
להבין שהשם יתברך הוא בוודאי חכם יותר מכל החכמות והוא מביא לנו

את האמת המוחלטת, שהיא הטובה ביותר עבורנו.

אדם צריך להכיר בקטנות שלו ביחס לבורא. זוהי יראת שמיים אמתית.
האדם הוא מוגבל ואינו יכול לדעת הכל. וגם מה שהוא כן יודע, זה רק

מתוך ראות עיניו ותפיסתו המוגבלת.

כל הצמצומים שעבר לאחר  רק  זה  להשיג  מצליחים  כל מה שאנו 
העולם, לאחר שכבר נבראה המציאות המסוימת עם חוקי הטבע שנבראו

וכו’. רק הבורא יודע מהי התמונה הרחבה.

לכן הדרך היחידה להתקדם ולהגיע למשהו היא על ידי ענווה וביטול.
למנהיגות שזכה  זה  הוא  האדם,  מכל  העניו  שהיה  רבינו  משה  לכן 

ולהשגות הגבוהות ביותר שאף אדם לא זכה אליהן.

אמונה עיוורת?

ולכאורה, נראה שיש בזה קושי מוסרי. שהרי אדם כזה שמבטל את
עצמו ופועל ללא שיקול דעת בצורה עיוורת הוא לא יותר מפתי.

לקיים חס גם  יכול  היה  תורה,  ציוויי  מקיים  מידה שהוא  שבאותה 
ושלום דברים גרועים. ולמשל אם היה גדל בבית של כומר לעבודה זרה,

היה הולך באמונה עיוורת, כפתי בלי לחשוב, ומאמין גם בזה.

ואם למשל אברהם אבינו היה מקיים את ציווי אביו באמונה עיוורת
ולא היה מתנגד ומורד, אז חס ושלום היה מאמין בעבודה זרה ולא היה

כלל את עם ישראל, התורה והיהדות.

כל מה שמצווים אותו בלי עושה את  הגדולה בזה שאדם  וכי מה 
להפעיל שכל? איך הוא יודע שהוא באמת פועל טוב? אולי הוא בכלל
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בדרך ההפוכה? הרי מוכרחים להפעיל שיקול דעת כדי לדעת שאנו בדרך
עיוורת, בלי וללכת באמונה  הנכונה. אז איך אפשר לבטל את עצמנו 

לבחון היטב לעומק כל מצווה שהתורה מצווה אותנו?

ההבדל בין חכם לפתי

אלא שלכל אדם יש את החכמה המוגבלת שלו, ויש מקומות שאמנם
אין לו בהם השגה, אבל הוא יודע היכן ניתן למצוא את המידע האמתי.

מגיעים וכאשר  מסוים,  גבול  עד  שלו  השכל  על  סומך  אדם  כל 
למקומות גבוהים יותר, הוא יודע שהוא לא יכול לסמוך על עצמו, אבל

הוא כן סומך על מישהו או משהו חכם ומדויק יותר.

וכמו שאדם יכול לשער משקל או אורך של פריט מסוים כאשר אין
ברשותו כלי מדידה, אבל אם ימדוד את הדבר אז יבטל את דעתו. כי הוא

מבין שהוא מוגבל ושאותו כלי מדידה מראה לו את התוצאה האמתית.

כי הכל דעתם.  טייסים מסתכלים על שעוני חיווי במטוס ומבטלים 
מוכרח להיות מדויק ואין מקום להשערות ודעה אישית. הם מבינים שהם

מוגבלים ואז ממילא מבטלים דעתם.

כך גם אדם שהולך לרופא ומקבל תרופה מסוימת. הוא מבין שהוא לא
יודע חצי דבר ברפואה ואין לו מושג מהם החומרים בתרופה וכיצד הם

משפיעים על הגוף, אז הוא מבטל דעתו ומקבל את דעת הרופא.

ומובן הדבר שאי אפשר לומר שאדם שסומך על רופא בכיר או על
סרט מדידה הוא פתי. הוא לא סתם מבטל את דעתו כמו טיפש, אלא
שהוא מבטל את דעתו בצורה מושכלת וחכמה, מתוך הבנה ברורה שהוא

סומך על משהו חזק יותר מדעתו.

הוא אמנם לא מבין את הדבר הגבוה עצמו, אבל הוא לא סתם משליך
מושכלת בצורה  היטב  מברר  שהוא  אלא  והמקריות.  המזל  על  עצמו 

ועורך חישובים כדי לדעת היכן נמצאת האמת, ורק אז מתבטל בפניה.

אם אדם זר ברחוב היה נותן לו תרופה כלשהי ואומר לו שזה ירפא
אלא פתי.  לא  הוא  לו.  מקשיב  היה  ולא  היה חושש מאוד  אז  אותו, 
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שכאשר הוא יודע שזה רופא מוסמך ובקיא בתחומו, אז הוא מבין שהוא
יכול לסמוך עליו.

נעשה ונשמע

וזוהי הדרך הטובה ביותר עבורנו. שמצד אחד עלינו לחקור היטב,
לעשות עבודה וחיפושים אחר דרך האמת, להבין את יסודות הדברים,

להבין את העצמה הגדולה.

אבל לאחר שמוצאים את האמת, אז מחובתנו להתבטל בפניה. הרי
בדיוק בשביל זה חיפשנו אותה, ואם לא ננהג כך, זו תהיה סתירה.

וכי בשביל מה אדם משתמש בסרט מדידה אם הוא לא מוכן להתבטל
כדי הוא  האמת  חיפוש  של  הטעם  כל  צודק?  להיות  ומתעקש  בפניו 

שיהיה אפשר להתבטל בפניה ולהגיע למקומות חזקים וגבוהים יותר.

וכך בני ישראל אמרו נעשה ונשמע, מתוך ביטול עצמי. אבל זה היה
רק לאחר שכבר ראו את הנסים המופלאים וההשגחה הפרטית. מכות

מצרים, קריעת הים, נסים במדבר וכו’.

לאחר שהבינו בצורה מוחלטת שהשם יתברך הוא האלוקים ששולט
בכל הבריאה, אוהב ויודע מה טוב, אז התבטלו בפניו. זה לא נאיביות
טיפשית וחסרת מחשבה, אלא שזהו הדבר החכם והשכלי ביותר לעשות.

להגיע השורשים.  את  לברר  כדי  היטב  לחקור  מוטל  יהודי  כל  על 
וברורים. אבל מאותה נקודה, עליו לעולם התורה עם יסודות מוצקים 
לקבל כל מצווה וכל עניין כגזרת מלך שאין עליה עוררין. כמו בן שעושה

את ציווי אביו שבשמיים, או חולה שעושה את ציווי הרופא העליון.

ולהתבונן. ואפילו חשוב לשאול, לחקור  ואמנם תמיד אפשר, כדאי 

קטן. פרט  כל  על  ומתפלפלים  אפשרי  רגע  בכל  תורה  לומדים  ולכן 
מבררים טעמים, חוקרים את פרטי הדינים וכו’.

אבל כל זה לא סותר לעשייה עצמה מתוך ביטול, שגם אם לא נצליח
להבין, מכל מקום נעשה. החקירה היא בנוסף לעשייה, כדי לקבל עומק

והבנה בדברים, אבל ההבנה היא לא תנאי לקיום הדברים.
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אנו חוקרים ומבררים כדי ליישר את השכל שלנו מול האמת, ולא כדי
להיות הצודקים ולשנות את האמת האלוקית אל השכל המוגבל שלנו.

זה כן, זה לא

מתוך הבנה שכל המצוות הן רצון שמיים, ואין אפשרות להבין את
טעמי המצוות, אז מובן שאין דבר כזה מצווה שאינה חשובה, שהרי אין

לנו ערך למדוד את המצוות ולהשוות ביניהן.

לפעמים אנשים מוכנים לוותר על מצוות שאינן מובנות בשכל. הם
מקיימים רק מצוות עם טעם מסתבר והגיוני. וכך הם מקיימים רק חלק

מהמצוות, בעוד שזונחים לחלוטין חלק אחר שנראה פחות חשוב.

אלא שהדבר דומה למלך שמצווה את חייליו ציוויים שונים. ואחד
החיילים מנסה להתחכם וחושב שהוא מבין את טעמי הדברים, מחליט
שבמקום לשמור במקומו עדיף ללכת למקום אחר. במקום לתקוף מכיוון

כזה הוא יתקוף מכיוון אחר. וכך הוא משנה פקודות של המלך.

ואמנם יתכן שאותו חייל עושה את כל זה מתוך אהבה ונאמנות למלך
ומתוך רצון לעשות את הדבר הכי טוב כדי לשמח את המלך. אבל יחד

עם זאת הוא מוכיח במעשיו זלזול עצום במלך ויכול לעשות נזק עצום.

הרי המלך רואה את התמונה הגדולה ובהתאם לזה מקבל החלטות.
אבל החייל הפשוט רק רואה את תפקידו הפרטי ולא יכול להבין מתוך

מקומו מהו הדבר הנכון לעשות.

ציוויים מאות  מקיים  כן  הוא  שהרי  להצטדק,  יכול  החייל  ואמנם 
כמה הכל  בסך  שינה  ורק  עבד של המלך,  כן  שהוא  ומראה  בדקדוק 

ציוויים בודדים שלא הסתדרו לו בשכל, ולא נראה שיש בזה זלזול?

אלא שאפילו אם ביטל רק ציווי אחד מתוך אלפים, אם הסיבה לכך
היא מתוך שחשב שהוא חכם יותר מהמלך, זה מראה זלזול עצום.

אם הסיבה הייתה חולשה, קושי, תאווה, נפילה של הרגע וכדומה, אז
אמנם זה לא מתיר את זה ועדיין זה חמור, אבל מכל מקום אין פה זלזול

בכבוד המלך, כי אותו אדם רצה לקיים את רצון המלך ורק שנפל.
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אבל אם הסיבה לעבירה היא מתוך השקפה, שאדם חושב שהוא מבין
טוב יותר מהמלך, שלמרות שהמלך ציווה על דבר מסוים, הוא מעדיף
לעשות את זה בצורה אחרת וחושב שהיא טובה יותר, אז זה ביזיון ממש.

אותה עבירה מוכיחה שגם את כל שאר הציוויים שכן עשה, לא קיים
מתוך שציית למלך, אלא שחשב שזה מה שנכון לעשות לפי שכלו. אז

אם גם אותם ציוויים לא היו מובנים לו, אז גם אותם לא היה מקיים.

וכי יתכן שעבד יאמר למלך שהוא מוכן לציית רק לחלק מהציוויים
שהוא מקבל, לפי מה שנראה לו? הרי זה לא בא בחשבון. גם אם יעשה
יסכים לקיים פרט אחד קטן, הוא ורק לא  את הכל בדבקות מוחלטת 

ייחשב למורד במלכות. וכי בפרט הקטן הזה אתה לא עבד של המלך?

וכל זה במלך בשר ודם, יצור מוגבל שעוד יכול לטעות ויש צד לחשוב
שאולי לא כדאי לקיים את ציוויו. אבל מה נאמר על הקדוש ברוך הוא
שהכול אצלו מדויק ללא שום טעות? איך אפשר להחליט לוותר על חלק

מהדברים ולקרוא לעצמנו מאמינים?

ויוצא שגם עבירה אחת קטנה, אם האדם עושה אותה מתוך מודעות,
תוך מחשבה שאותה עבירה תועיל לו או שמצווה מסוימת אינה טובה או

מיותרת, תוך שיקול שזה מה שנכון וחכם לעשות, הוא מראה זלזול.

מחליט שאדם  וסגולות.  כעצות  המצוות  על  שמסתכלים  כאלו  יש 
מפעם לפעם אם הוא רוצה לקבל על עצמו מצווה כלשהי, ואז עושה

שיקולים אם זה משתלם, כאילו שיש לו איזו הבנה בשורשי המצווה.

וכי הבורא הוא חבר שלו שנותן לו עצות? וכי אפשר להבין יותר טוב
ממנו? וכי יש אצלו טעויות? וכי אפשר להתווכח אתו?

שני עולמות

ונכון, נוטשים את נוטשים את מה שטוב  וכך לצערנו אנשים רבים 
האמת, נוטשים את רצון הבורא העליון, מתוך שלא נוח להם עם אותן
מצוות. שמתוך השכל המצומצם שלהם הם הגיעו למסקנה מתחכמת

שיהיה להם טוב יותר ללא אותן מצוות.
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וחי חיים כך עם הזמן אדם מאשר לעצמו עבירות, מתיר איסורים, 
רחוקים מתורה ומצוות, בו בזמן שהוא בטוח שהוא הצדיק הגדול ביותר
עלי אדמות. הוא לא רואה את עצמו כעובר על התורה, אלא חושב שהוא

מקיים אותה בדרך המיוחדת שלו.

הוא מתרגל לחיות בשני עולמות. עולם של תורה ורוחניות מצד אחד
ושל תאוות וגשמיות מצד שני. ומרוב שהתרגל, ובעיקר כשהוא רואה

שגם כולם סביבו התרגלו, אז הוא בכלל לא רואה את הסתירה שבדבר.

הוא חושב שהוא נחשב לחייל של המלך גם אם הוא מקיים רק חלק
וכך המון אנשים מאמינים לו.  לפי מה שנראה  והציוויים,  מהפקודות 
ומגדירים עצמם כ"שומרי מסורת" מצד אחד, ויחד עם זאת עוברים על

איסורים נוראים שנוגדים לחלוטין את התורה.

עושים קידוש בליל שבת ואז צופים בטלוויזיה. מקפידים להפריד בין
בשר וחלב אבל מרגישים בנוח ללכת לחוף ים מעורב. מקיימים מצוות

מתוך אמונה, אבל גם עושים עבירות שסותרות את כל האמונה הזו.

הם חוגגים בר מצווה ענקית ויקרה לבנם, בשמחת הוללות ופריצות
שהשם מואס בה. וצריך להבין מה בכלל הם חוגגים. וכי מה מיוחד כל

כך דווקא בגיל שלוש עשרה?

הרי כל החגיגה היא שהבן מתחייב במצוות. אבל אם הוא גם ככה לא
באותו אירוע בגלוי  עליהן  עוברים  ובמיוחד אם  אותן,  לקיים  מתכוון 
עצמו, אז אדרבה, אין שום סיבה לשמוח. שעד עתה הוא לא היה חייב

במצוות, וכעת יצבור חטאים ועוונות שיהיה עליו לתת את הדין עליהם.

אנשים הופכים את אירועי הקודש להוללות מלאה עבירות. ערבוב של
גברים ונשים, ריקודים מעורבים, אכילה ללא ברכה, שירי עגבים וכו’. בר
מצווה, חתונה, ברית מילה ואפילו אזכרות. מוציאים את התוכן האמתי

וחוגגים את הקליפה החיצונית.

יש כאלו שלא רואים איסור ביחסי גברים ונשים. שטהרת המשפחה
עבורם זה כמו סגולה נחמדה לשלום בית ולא הצלה מאיסור חמור. ואז

נערים ונערות שומרי מסורת מסתובבים יחד תוך זלזול באיסור כרת.
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יש שקוראים תהלים, שיר השירים או נשמת כל חי בדבקות, הולכים
לקברי צדיקים להתפלל או לרבנים לקבל עצות וברכות, מדליקים נרות
לצדיקים ומקיימים את כל הסגולות שהם מכירים. אבל יחד עם זאת לא

עלה על דעתם לקיים מצוות בסיסיות שהם מחויבים בהן.

אנשים עושים את הדברים שהתרגלו מתוך הנוחות שלהם, ומתעלמים
מכללים בסיסיים. מרגישים צדיקים ועבדי השם, למרות שהם רומסים
בסתירה חיים  שהם  מרגישים  לא  הם  רגע.  בכל  שלו  הציוויים  את 

מוחלטת, שמעשה אחד סותר את השני וכאילו שאין דרך ברורה.

הדבר דומה לאדם שנוסע לכיוון צפון, ואז לאחר חמש דקות מתחרט
ורוצה לנסוע לדרום, ואז שוב מתחרט ונוסע למזרח, וכך בכל זמן מה
הוא משנה כיוון. אז מובן שאותו אדם לא יגיע לשום מקום בצורה שכזו.

אדם לא יכול להתקדם כשהוא חי בשני עולמות. כל צעד בעולם אחד
הוא נסיגה בעולם השני. עליו להחליט על הדרך שבה עליו ללכת.

הכי טוב באמצע?

מבינים שהם  חיים.  כדרך  הזה  העניין  את  מאמצים  רבים  ואנשים 
שצריך לאחוז במסורת, אבל פוחדים להיות קיצוניים יותר מדי.

ולאט לאט אפילו אז הם מחליטים לסגל לעצמם את דרך האמצע. 
מרגישים טוב עם זה וסוברים שזוהי הדרך הטובה ביותר לחיות. שבעוד
שיש חרדים קיצוניים וחילונים כופרים, הם עצמם אנשי השלום שכאילו

חיים עם כולם באיזון, פתוחים לעידן החדש ומקבלים את השונה.

הם משלבים כביכול תורה ואמונה יחד עם כל תאוות העולם הזה, וכך
הם בטוחים שהם מרוויחים מהטוב שבכל העולמות.

אבל אותם אנשים לא שמים לב לסתירה האיומה בה הם חיים. הם לא
שמים לב שמי שמנסה לחיות בשני עולמות, מפסיד את שניהם.

ולא מדובר על אדם או שניים, שהיינו אומרים שהם סתם חסרי דעת,
אלא שזה המצב השכיח ושם נמצאים רוב האנשים.

שאם נסתכל על רוב היהודים, נראה שיש לפחות מעט מסורת ואמונה
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באופן כללי. ברית מילה, מזוזה, פסח, כיפור, בשר וחלב, איסור חזיר
וכו’. אלא שיחד עם זאת, הם מזלזלים לחלוטין בחלק נכבד מהמצוות.
יכולים או שקשה להם, אלא מתוך החלטה שקולה ולא בגלל שאינם 

ומודעת שכך הם מעדיפים לחיות. כאילו שאין באותן מצוות צורך.

והרי זו סתירה ממש לכל עצם האמונה שלהם. הרי לא באמת קיים
דבר כזה "אמצע". אם התורה אמת, אז זו תורה אלוקית שכולה אמת ואין
טעויות. ואם חס ושלום אדם לא מאמין בזה, אז בשביל מה הוא מקיים

את המצוות שהוא כן מקיים?

התקדמות אטית, אבל באמונה שלמה

רבים בזה. שישנם אנשים  ואמנם צריך לעשות חילוק חשוב מאוד 
ששואפים להתחזק, שהרצון שלהם הוא להפוך ליראי שמיים, אלא שהם

נמצאים כעת בתהליך.

וברור הדבר שזה לא פשוט לקיים את כל המצוות בצורה מושלמת,
ישנו יצר הרע שאורב, ישנם קשיים רבים, ישנה סביבה סוחפת והרסנית

וכו’. לכולם יש מכשולים ונפילות ולא צריך להתייאש מכל זה כלל.

אף אחד לא יכול להפוך להיות צדיק גדול שמקיים את כל התורה ביום
וגם לא מצפים ממנו לכך. כל עוד האדם שואף להתקדם, דואג אחד 

להתחזק מפעם לפעם, מקבל קבלות וכדומה, אז בשמיים שמחים ממנו.

ומתונה, העיקר שתהיה עקבית. שתמיד להיות אטית  יכולה  העליה 
תהיה עליה. שתישמר השאיפה. שתמיד יהיה רצון להגיע גבוה יותר. ואז
גם אם לא יקיים את כל המצוות בפועל מתוך קושי, יתחשבו בו, כי ניתן

להעיד עליו שיש לו רצון טהור להתקדם ולהתעלות.

כל הבעיה מתחילה כשהוא חושב שטוב לו איפה שהוא נמצא מבחינה
רוחנית. שאין לו עניין להתקדם ונוח לו במצבו. אדרבה, הוא לא רוצה
להיות קיצוני ובטוח שהוא נמצא במקום הרוחני הטוב ביותר. הוא בטוח
שכבר הגיע לתכלית ורואה את המיקום הרוחני הנוכחי שלו כדרך חיים. 

הוא לא רוצה להתנתק מהתורה לחלוטין, אבל מצד שני גם לא רוצה
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לחיות על פיה בדבקות וללא פשרות. הוא רוצה לשלב אותה יחד עם
אופנה, בידור, חדשות והנהגות החברה, ולא להיות מוזר וקיצוני.

אנשים רבים מרגישים נוח עם השקפה של ממוצע. לשים כיפה קטנה,
כאילו בצורה סמלית לצאת ידי חובה, ולהתעסק עם חיי החומר ללא כל
זכר ליהדות. כאילו שפתחו זרם חדש ביהדות, כזה שמתיר לאדם לקיים

רק חלק מהמצוות ללא שום צורך להתקדם.

מה כל  ולעשות  תאוות  להתמלא  עבירות,  לעבור  נוח  מרגישים 
שמתחשק. אז הם עושים את כל הדברים האלו עם כיפה על הראש ואז

מרגישים "דתיים".

בבוקר עגבים.  שירי  שומעים  ובחלק  רבנים  שומעים  מהזמן  בחלק 
מבקרים בבית הכנסת ובערב יוצאים למועדון. נשאבים לקריירה שאין
קריירה. באותה  להצלחה  ברכה מרב  לקבל  והולכים  ליהדות  זכר  בה 

הולכים למשחקי כדורגל וצועקים "יש אלוקים".

וכך אנשים רואים עצמם כמשפחת החלומות. הבעל מניח תפילין יום
כן ויום לא. האישה שמה חצי כיסוי ראש או איזה סרט מזדמן. הילדים
לומדים תורה בבתי ספר מעורבים בנים ובנות יחדיו, לומדים פעם תורה
ופעם אבולוציה או דתות אחרות. הפעוט משועשע מהסרטים בטלפון

החכם שלו. וכך כולם שמחים ומאושרים.

הם לא שואפים להתקדם לשום מקום, אלא שהשאיפה שלהם היא
להישאר בדיוק כפי שהם גם בעוד שלושים שנה. לא מדובר על תהליך,
שקשה להם ולכן הם נכנעים לתאוות לעת עתה, אלא על היעד. שכך הם

חושבים שבאמת הכי טוב לחיות.

וכך אנשים רבים מגדירים את עצמם כשומרי מסורת, דתיים קלים,
חרדים מודרניים או שאר המצאות. שכאילו בחרו בדרך חיים כזו שאינה
כך הם וחסידויות שונות,  או עדות  זרמים שונים  וכמו שיש  מחייבת. 
מהתורה חלק  רק  לקיים  בחרו  שהם  "זרם".  עוד  בתור  עצמם  רואים 

ולשלב אותה עם היצרים, התאוות והסביבה המודרנית.

אלא שצריך להעמיד את האמת מול הפנים. אין דבר כזה חצי מאמין.
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או שאדם מאמין בתורה ובמצוות או שאינו מאמין. אין דבר כזה ממוצע.
אין שום דעה כזו שאומרת שרק חצי מהמצוות ניתנו לנו. אין דבר כזה

חצי יהודי או חצי תורה. זו רק המצאה כדי להתאים לנוחות שלנו.

להתרחק מממוצע

אדם חושב כביכול ליהנות מהעולם ויחד עם זאת לשמור על היהדות
שיוכל הדין.  ליום  תירוץ  איזה  לו  שיהיה  כך  קטנה",  אש  "על  שלו 
כופר, שכן קיים קצת מצוות מדי פעם וכן להצטדק שהוא לא לגמרי 

האמין לפחות באופן כללי ובלתי מחייב.

אבל באמת גם את זה אין לו. שאדם שמקיים בכוונה תחילה רק חלק
מהמצוות ושומר על מסורת חלקית, מעיד על עצמו שאינו מאמין כלל.
שאילו היה מאמין שהתורה היא אמת, והיא תורה אלוקית שניתנה מפי

השם, לא היה מעז לזלזל אפילו באות קטנה שבה.

אין דבר כזה שאדם מאמין שהכול אמת ובכל זאת בוחר לנהוג אחרת
בחיי היום יום. עצם מעשיו מעידים עליו שהוא לא באמת מאמין בזה.

אם אדם סובר בהשקפה שלו שעדיף להיות באמצע, חצי דתי, אז זה
מצביע על כך שהוא נמצא רחוק מאוד ואינו מתקרב לחצי כלל.

הדבר דומה לרופא שייתן למטופל רק חצי מהתרופות שהוא צריך או
שיעשה רק חצי מהדרך אליו. זה טיפשי לגמרי ולא מועיל כלל. אמנם
מובן שאדם יקבל שכר על מאמץ והשתדלות בכל מצווה שקיים, אבל

מצד התפיסה, היא רחוקה וחסרת אמונה.

כך אותם אנשים תועים בדרכם, הולכים ללא שום כיוון, ותקועים בין
שני עולמות עם השקפה מעוותת. אין דבר כזה חצי. או שאדם מאמין או

שהוא לא מאמין. חצי אמונה זה ללא אמונה.

חיבור לבורא

יותר עמוק. שעניין המצוות הוא לא יבש ובאמת העניין הוא הרבה 
שהובא וכפי  האדם.  של  הפנימי  עולמו  על  מעיד  שהוא  אלא  וטכני, 

בתחילה שזה רק כלי, כעין משל, לשינוי ההשקפה וחיבור לעליונים.
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לא רק המצוות עצמן הן אלו שמקרבות את האדם לבורא, אלא שעצם
קיום הציווי של הבורא הוא זה שמקרב את האדם אליו.

וההבדל הוא שאם למשל אדם יקיים מצווה כלשהי בלי רצון לקיים
את ציווי השם, וכמו למשל שיסיר את בשר הערלה לצורך רפואי או
לביתו, אז והקרובה  זו המסעדה הנוחה  כי  מזון כשר  שיאכל במקרה 

אמנם עדיין יש בזה מצווה, אבל מועטת יחסית.

אבל אם אדם ימסור נפש ממש על מצווה, בכל כוחו, ואפילו אם לא
יצליח לקיים אותה מתוך אונס שמונע ממנו, זה בוודאי נחשב להרבה

יותר, ובוודאי שהוא יתקרב על ידי זה להשם יתברך.

הרצון להתחבר לתורה, לקיים את מצוות השם ולהתקרב אליו הוא זה
שקובע. התוצאות המעשיות הן עניין שולי שלא תמיד בכלל תלוי בנו.

יהודי שמשתוקק לקיים מצווה כל כוחו, ואפילו שאינו מקיים אותה
בפועל מצד אונס כלשהו, הוא גדול יותר ממי שמואס באותה מצווה,

ואפילו שהוא מקיים אותה בפועל מתוך הכרח ואילוץ.

צריך את המצוות לא  הוא  טכניות.  מגבלות  אין  הוא  ברוך  לקדוש 
הגשמיות שאנו עושים. אנחנו לא מועילים לו בזה שאנו מניחים תפילין
או שומרים שבת. הכל זה רק עבורנו, שעל ידי המצוות יתגלה הרצון

הפנימי שלנו, והוא זה שיחבר אותנו אליו.

וכמשל לאב שרוצה לקרב אליו את בנו. אז הוא מצווה אותו שיביא לו
כוס מים או שיעזור לו במשהו, וכך מתוך העשייה של הבן, הוא מתקרב
לאביו. לא כוס המים או אותה עזרה היא שמקרבת ביניהם, אלא רצון

הבן לעשות את רצון אביו הוא שמקרב ומביא לחיבור.

ובחוסר כוס המים בפרצוף חמוץ, בזלזול  לאביו את  יביא  אם הבן 
חשק, האב לא ישמח מזה וזה לא יקרב ביניהם. הוא לא באמת צריך כוס

מים. הוא צריך את הרצון של הבן לחיבור, וזה רק הכלי להגיע לזה.

ואם הבן ינסה בכל כוחו וישתדל, מתוך שמחה ורצון טהור לשמח את
אביו, ורק שלא יצליח לקיים את הציווי מתוך אילוץ או אונס, מכל מקום

אביו עדיין ישמח ממנו על שניסה מכל הלב, כי העיקר זה הרצון.
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ומובן לפי כל זה שאדם שהולך בדרך התורה רק בצורה חלקית, רק
במה שהוא מבין ונתפס בשכלו, אז אמנם יש לו חלק כלשהו במצוות

מעשיות, אבל רק בצורה טכנית, כי הרצון לקיום דבר השם לא נמצא.

הוא מקיים רק את מה שנוח ומסתדר לפי הבנתו, וזה מוכיח שהוא
עושה זאת מתוך אינטרס. כי אם הוא לא מבין אז הוא לא מקיים, ולא

אכפת לו שהשם מצווה על כך.

לשם שמיים

ומכאן נבין את משמעות המושג "לשם שמיים". שאדם מטבעו פועל
אבל פעולה.  מכל  להרוויח  איך  ומחפש  ואינטרסים  חישובים  מתוך 
כשאדם עושה מצוות, עליו להשתדל לעשותן לשם שמיים, לשם אותו
חיבור בינו לבין אביו, לשם רצון לשמח את אביו, וגם אם לא יקבל על

כך שום שכר, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.

תארו לכם שאב יבקש מבנו כוס מים, ובנו ישאל כמה הוא ישלם לו
על כך. תארו לכם כמה ריחוק הדבר גורם. הרי עצם הרצון לקבל על כך
שכר מצביע על יחסים גרועים. וכי לשמח את אביך שהביא אותך לעולם

ונותן לך את כל מה שיש לך זה לא מספיק?

לדינים. שאם אדם והדבר ברור שאם עושים חשבונות, אז מביאים 
מחפש מה מגיע לו, אז אביו כועס ומאוכזב, ואז ממילא הוא מצמצם

ומונע ממנו המון שפע, ללמד אותו לקח. זוהי הנהגה של דין.

לקבל לצפות  בלי  אביו  את  לשמח  שמנסה  אדם  זאת  לעומת  אבל 
תמורה, בוודאי יזכה ליחס מועדף. שהרי זו נחת רוח אמתית. אדם כזה

יקבל הנהגה של חסד. הוא יקבל כל מה שירצה מאביו.

גדול המצווה ועושה

ומכאן נבין מדוע מובא בחז"ל שגדול המצווה ועושה משאינו מצווה
ועושה. שלכאורה ההיגיון אומר ההפך. שמי שלא חייב בדבר ובכל זאת
עושה אותו מתוך חסידות, מוכיח בזה את אהבתו ולכאורה היה נראה

גדול יותר ממי שמצווה בדבר ומוכרח לעשותו בעל כורחו.
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אלא שכל המהות של המצוות היא לחבר בינינו לבין הקדוש ברוך
הוא. וזה מתבצע דווקא כשמבצעים את ציוויו. לא הפעולה הטכנית היא

שחשובה, אלא ההתבטלות והציות לדבריו לשם מצווה.

הקדוש ברוך הוא לא צריך את עצם המעשה הגשמי שבמצווה, אלא
את הרצון שלנו לציית לו, להתבטל אליו ולהתחבר.

כשאדם עושה דבר כלשהו מתוך שזה נראה לו נכון ומושך, זה לא
מצביע על חיבור לבורא. אבל כשהוא עושה מתוך הכרח גם כשאינו

מבין, מתוך ביטול לציווי הבורא, אז זה בוודאי מצביע על חיבור.

אנחנו חושבים שמי שאינו מצווה גדול יותר, כי אנחנו מסתכלים על
המעשה הגשמי עצמו כעיקר. ואז מי שעושה מעשה טוב למרות שאינו

מוכרח, הוא גדול יותר ממי שמוכרח לעשותו.

אבל באמת הביטול לרצון השם הוא העיקר. וזה שייך רק במי שמצווה
ומבטל את רצונו האישי כדי לקיים את הציווי המוטל עליו.

וישנן למשל נשים שמנענעות לולב או מהדרות להגיע לבית הכנסת
וכדומה, למרות שאינן מחויבות בזה. אבל מצד שני לא מקפידות כל כך
בדברים שהן כן מחויבות בהם, וכמו צניעות, טהרת המשפחה, שבת,

כשרות וכדומה.

וכל זה מראה שאינן עושות זאת מתוך ביטול לדברי השם שכך ציווה,
נותן להן הרגשה טובה. ואמנם בוודאי שבכל הנהגה אלא מתוך שזה 

טובה יש שכר, אבל העיקר חסר, שאין את הביטול לרצונו של השם.

כך אנשים נמשכים לסגולות והנהגות מסוימות, ומצד שני לא כל כך
מקפידים על דברים שהם מחויבים בהם ממש.

החליט מדוע  אישי  אינטרס  להיות  מוכרח  מצווה,  לא  אדם  כאשר 
לקיים דווקא את אותה מצווה. אולי הוא מתחבר אליה יותר, או שהיא
גאווה תחושת  לו  נותנת  שהיא  או  לו,  שכיף  או  חשובה,  לו  נראית 

וכדומה. אחרת מדוע ירצה לקיים אותה אם אינו חייב?

אבל כאשר הוא מצווה ומקיים, מתוך חיוב שמוטל עליו, כמו עבד, אז
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זה הדבר הגדול ביותר. זה לא מאינטרס אישי, והוא אפילו לא מבין מה
ייצא לו מזה, אלא שזה מתוך רצון לעשות את ציווי השם ולהתחבר אליו.

לזכור את המטרה

ומכאן נוכל לקבל את ההסתכלות הנכונה על עניין המצוות. שאמנם הן
כלי חשוב ועצום שעוזר לקרב אותנו אל הבורא ולהגשים את התכלית,

אבל יחד עם זאת הן רק הכלי ולא המטרה.

אל חיבור  השם,  קרבת  השגת  התפיסה,  שינוי  היא  עצמה  המטרה 
האינסוף. אלא שהדרך להגיע לזה בצורה גשמית ומוגבלת שתהיה מובנת

ונתפסת עבורנו, היא באמצעות המצוות המעשיות.

ואמנם בוודאי שאי אפשר להגיע לקרבת השם ללא המצוות. שאלו
הכלים שלוקחים אותנו לשם. וכמו למשל שאדם ירצה להגיע לאיזו ארץ
רחוקה ללא שום כלי עזר. ואיך יצליח לעבור את הים הגדול ללא כלי
שיט או תעופה? הרי הוא מוכרח להשתמש בכלי המתאים שיעזור לו

להגיע אל המטרה.

אבל יחד עם זאת, צריך לזכור שהכלי הוא לא העיקר. שגם אם יש
לאדם כלי שיט או תעופה, מכל מקום עליו להפעיל את הכלי ולנווט
לזכור את המטרה האמתית, כדי לא ותמיד עליו  אותו למקום הנכון, 

להתמקד בכלי ולטייל אתו ללא תכלית.

והכרחיות עוזרות  עצמן משפיעות,  מצד  המצוות, שהן  בעניין  וכך 
ממש, אבל רק בתור כלים. העיקר זה להשקיע רצון, כוונת הלב, רגש
וכיסופים, צימאון לרוחניות, השתוקקות פנימית, תיקון המידות, רדיפת

אמת ודבקות בהשם. זו המטרה שעלינו לזכור בזמן שמקיימים אותן.

תורה ללא נשמה

וזה מה שיכול להסביר את כל אותם אנשים שהיו מקיימים את כל
גחזי, קרח,  דואג,  וכמו  גרועים.  למקומות  נפלו  זאת  ובכל  המצוות 
אחיתופל, ירבעם ועוד רבים שהיו גדולים בתורה מצד אחד, אבל יחד עם

זאת נפלו במקומות גרועים עד שנחשבים לרשעים.
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יש כאלו שיודעים את כל התורה עם כל הדקדוקים והמפרשים, אלא
שאין כמעט שייכות בינם לבין תורה. הם בכלל לא מחפשים להתקדם

אלא מתעסקים רק בעניין הטכני.

יש כאלו שמקיימים לכאורה את המצוות, בזמן שמתנהגים כנבלים
כאילו ברשות התורה. שאמנם לא עוברים על איסורי תורה ברורים, אבל

יחד עם זאת הולכים הפך רצון התורה ועושים ליצנות כאילו בהיתר.

נאסרו, שלא  בתאוות  היום  כל  עוסקים  המידות,  את  שמקלקלים 
מזלזלים בכולם, מלאי כבוד וגאווה וכו’. וכמו שאדם יעשה כל היום
וינבל את יכעס  ירבה בשינה,  ונשים,  כסף  לו  ירבה  יתהולל,  מסיבות, 

הפה, יאכל בצורה בהמית, ידבר בשפה ירודה וכו’.

אז אולי אותם אנשים לא עברו על איסורי תורה מפורשים, אבל ברור
הדבר שהם רחוקים מאוד מהשקפת התורה. הם נתקעו בעניין הטכני ולא

מסתכלים על המטרה שאליה עליהם לשאוף להגיע.

דנים את האדם על פי כמה מצוות יש אנשים שחושבים שבשמיים 
עשה, כאילו שהכול טכני. מציירים את זה כאילו שיש מאזניים עם כמות
של עבירות וכמות של זכויות, ואז בודקים מה יש יותר. אז הם עוברים

בין המצוות ומסמנים לעצמם וי, כמו עוד מטלה שנפטרו ממנה.

אלא שכל זה ציורי עבורנו, אבל בוודאי שזה לא עובד בצורה טכנית
שכזו. בכל מצווה או עבירה יש נשמה. יש מידה מסוימת של יצר הרע,
מידת יש  תאוות,  של  עצמה  יש  פנימיים,  נפש  כוחות  של  מידה  יש 

התגברות, יש השקעה, הקרבה, צער, שמחה, כוונה פנימית וכו’.

וכך יכולים להיות שני אנשים שקיימו מצווה מסוימת או עשו חטא
מסוים, וידונו כל אחד מהם בצורה שונה לחלוטין.

ירודים, נפש  כוחות  ותאוות חזקים,  יצרים  קיבל משמיים  כי האחד 
נלחם, זאת  ולמרות  אותו,  משכו  החיים  ונסיבות  ההרגלים  הסביבה, 
השקיע והתגבר. והשני קיבל משמיים כוחות חזקים להתגבר בקלות בלי

קושי ומאמץ, וכך הצליח למרות שזלזל. מובן שאי אפשר להשוות.

אדם יכול לקיים איזו מצווה פשוטה ולהגיע דרכה לדבקות עצומה.
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בזה, בכוונת הלב, ברצון, במאמץ, הנפש שהכניס  הכל תלוי בכוחות 
במסירות הנפש שהשקיע.

בשמיים מסתכלים על הכל. לא לוקחים את הדברים בצורה טכנית. לא
כל האנשים שווים. לאחד קשה לקום בבוקר לתפילה וקל יחסית לברך
ולאחר ממש קל לקום ברכת המזון לאט ובכוונה עם הדגשת המלים, 
ולהתפלל בנץ אבל קשה מאוד לדקדק בברכות. כל אחד נמדד בצורה
שונה, בהתאם לכלים שברשותו. ואפילו האדם ביחס לעצמו לא שווה
במהלך תקופות שונות בחיים שלו, שפעמים שהיצר תוקף וקשה לו יותר.

את החיבור האמתי יוצרים הרצון הפנימי, הכיסופים לבורא, הכוונה,
המידות הטובות, ההשקעה והעמל, ההתבוננות, חשבון הנפש וכן שאר

העניינים הפנימיים והרוחניים בתוך נפש האדם.

מצוות אנשים מלומדה

הגורם הרוחני שמניע אותנו לקיום המצווה הוא מעין נשמה לאותה
מצווה שהיא הכלי. המצווה היא עניין טכני, אבל כאשר מכניסים בה
שתניע נשמה  בה  מכניסים  אז  וכדומה,  כוונה  רצון,  רגש,  התלהבות, 

אותה. וברור הדבר שזה הדבר הגבוה והחשוב יותר.

ונשמה, לב  עם  בכוונה,  מעט  שעדיף  להבין  אפשר  יהיה  וממילא, 
מאשר הרבה בלא כוונה. שגם אם אדם יקיים את כל המצוות, כי כך
הרגילו אותו הוריו, אבל ללא שום רגש ואמונה, זה לא ישתווה למצווה

אחת שאדם יעשה בהשתוקקות אמתית וכיסופים נלהבים להשם.

עיקר המצווה היא הכוונה שמכניסים בה. וכמו במערכת יחסים בין
אנשים, שזה לא עניין טכני, אלא כמה רגש ועניין מכניסים בו. יש למשל
בעל ואישה שחיים יחד באותו בית, אבל יש ביניהם קרירות וריחוק. ויש
בני זוג שאמנם בצורה טכנית מכורח נסיבות ואילוצים נמצאים בריחוק

זה מזו, אבל בפנים מרגישים קרבה ואהבה עצומה.

צימאון מצוות מתוך  לקיים  צריך  יהודי  מצוות התורה.  לעניין  וכך 
לקרבת השם, מאמץ והשקעה, כיסופים, השתוקקות ורצון טהור לחיבור.
ואז גם אם לא יצליח לקיים את המצווה בשלמות, מכל מקום בוודאי
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יפתח חיבור עצום לעליונים, והשם יתברך מצרף מחשבה למעשה.

אבל אם אדם יקיים מצוות מתוך הכרח והרגל, ואפילו מאות מצוות
בכל יום, בלי רגש או רצון, רק מתוך כוונה לגמור עם זה כבר כדי לחזור

לעיסוק העיקרי בהבלי העולם, אז מובן שזה הרבה פחות איכותי.

מדקדקים ואפילו  מצוות  שמקיימים  רבים  אנשים  לראות  אפשר 
בהלכות, אבל כמעט ולא מרגישים שום חיבור לקדוש ברוך הוא, ולא

מצליחים לחוות עולם פנימי עשיר ורוחני.

ישנם אנשים שבאופן טכני מקיימים מצוות רבות. אלא שכהו חושיהם
והם עושים יראי שמיים מופלאים  מתוך הרגל. חושבים עליהם שהם 
רושם של בני תורה. אבל אז קצת מדברים איתם ומבינים איזה ריחוק

עצום ואיזו השקפה מעוותת. כמו כלי ללא נשמה.

ומצד שני ישנם אנשים שנראים רחוקים מאוד. שאינם מקיימים מצוות
שהסביבה או  מסוימת,  חיים  לצורת  התרגלו  שאולי  שונות,  מסיבות 

מעכבת אותם, או שחסר להם הידע הטכני וכדומה.

אבל יחד עם זאת אותם אנשים חיים עם השם בלבם, חושבים עליו,
כיסופים צימאון,  ומרגישים  הלב  מכל  מתפללים  אתו,  מדברים 
והשתוקקות לקרבה אליו. הם רק כאילו כלואים במציאות כזו, בסביבה

שלא מאפשרת להם לפרוח.

וברור הדבר שצריך את שני העניינים כדי להגיע לעבודה השלמה. גם
וגם קיום מצוות מעשיות שמחברות וכוונה  גם התעוררות של אמונה 

אותנו לאותה אמונה בצורה מעשית. גם גוף וגם נשמה.

ולרוב הדברים הולכים ביחד, שאם אדם מקיים מצוות, ממילא הוא גם
מגיע להשקפה אמתית וטובה. ואם יש לו השקפה נכונה, אז ממילא יש
לו רצון עז לקיים מצוות. ומצד שני אם אינו מקיים מצוות בפועל, אז זה

מצביע לרוב על גריעות בהשקפה ובאמונה.

אבל מכל מקום הדבר ברור שעניין ההשקפה הוא הרבה יותר גבוה,
עלינו ובזה  שלנו.  הנפש  כוחות  וכל  הכוונה  הרצון,  נמצאים  ששם 
להתמקד בעיקר, שאם הדברים מתנגשים ועלינו לבחור בין גוף לנשמה,
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אז הנשמה היא עיקר.

ולצורך דוגמה מעשית, אם למשל שני אנשים מתווכחים זה עם זה על
יהיה חזן בתפילה יעלה לתורה או  ולמשל מי ביניהם  מצווה כלשהי, 

וכדומה. אז האדם שהכי ירוויח הוא זה שיוותר.

כיוון שהאדם שזוכה במצווה, זוכה בדבר הטכני, בגוף. שהוא מקיים
את המצווה המעשית, אבל זה בא מתוך מחלוקת ולא מתוך כוונה טהורה
לעשות רצון השם. אבל האדם שמוותר זוכה בנשמה. שכאילו איבד את

העשייה הטכנית, אבל הרוויח חיבור להשם מתוך רצון וכוונה.

העיקר הכוונה?

ואמנם ראינו שעניין הכוונה גבוה יותר מהמצוות שהן הכלים להגיע
לשם. אבל הרבה אנשים טועים בזה, ומסיקים שרק הכוונה היא עיקר

וכאילו שקיום המצוות אינו חשוב כלל.

יעבדו על הם חושבים שבמקום להתאמץ לקיים מצוות, הם פשוט 
זה שהעיקר  חושבים  שאנשים  כפי  רוחנית.  בצורה  שלהם  ה"כוונה" 

לאהוב את הקדוש ברוך הוא בלב.

בעניין אפילו מעט  מזלזל  אדם  אם  שהרי  גמורה.  שטות  שזו  אלא 
המצוות, זה כשלעצמו מוכיח על הכוונה החסרה.

וכמו שאב יבקש מבנו כוס מים, והבן יאמר לו שאין צורך בזה, שהרי
העיקר זה הכוונה ושהוא אוהב אותו בלב. בפועל זה מראה זלזול באביו,

וברור ומובן שזה מעיד שגם הלב לא נקי ואין כוונה טובה.

אמנם האב לא צריך את כוס המים, אלא רק את הכוונה. אבל הכוונה
נמדדת על ידי המעשה בפועל. אם הבן לא מתאמץ ואפילו לא מנסה

לקיים את ציווי אביו, אז מוכח מעבר לכל ספק שגם כוונה אין לו.

וכמו שאדם יעזוב את אשתו, ייקח לה את כל הכסף, יצא לטיולים
בעולם, יתחתן עם אחרת ויתחיל חיים חדשים, ופעם בשנה ירים אליה
טלפון ויאמר לה שהוא ממש אוהב אותה בלב. הרי זה טיפשי לחלוטין.

המעשים עצמם מעידים עליו וסותרים את מה שהוא אומר.
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אם הוא הוכרח לנסוע בלית ברירה מתוך אילוצים, אז בוודאי שאשתו
תבין, כי באמת העיקר זה מה שבלב. אבל אם הוא עצמו בוחר במעשים

שמעידים על חוסר אהבה, אז זה מוכיח שהלב עצמו חסר.

אנשים שוכחים את הקדוש ברוך הוא ושקועים בעולם החומר. זונחים
את המצוות, עוברים על איסורים, לא לומדים ואין כמעט שום קשר בינם
לבין התורה הקדושה. כל היום עוסקים בהבלי העולם ואז שולפים את

משפט ההתחמקות, שהם "אוהבים את הקדוש ברוך הוא בלב".

ולהגיע השם  את  לאהוב  שלנו  הכלים  הן  שהמצוות  לזכור  צריך 
לכוונה. הן אלו שמכוונות אותנו אל המטרה.

אז אם אדם משתדל ומתאמץ בכל יכולתו, משתוקק בתוכו לקיים את
ולכן אין הדברים אלא שנאנס ולא יכול, אז באמת העיקר זה הכוונה 
סיבה לדאוג ולהילחץ. כי יש לו נשמה ורק חסר לו העניין הטכני. ואם

ימשיך להתמיד, ישלחו לו סיוע מהשמיים כך שיצליח גם לקיים.

שהיא מחשבה  מתוך  מתאמץ,  ולא  במצווה  מזלזל  הוא  אם  אבל 
מיותרת, הוא מוכיח ומגלה בזה שגם כוונה בלב אין לו.

האם אפשר לאהוב את השם רק בלב?

אנשים שיבחנו את סדר היום שלהם, יגלו שבמשך יום שלם הם בקושי
אולי נזכרו פעמים בודדות לזמנים קצרים בקדוש ברוך הוא, וגם זה בלי
הרבה כוונה. על ענייני החומר והגשמיות הם משקיעים ממש, שעות על

גבי שעות ומאמץ רב. שם הם לא מסתפקים בעבודת הלב.

אדם עובד שעות רבות במשך היום, עושה סידורים, מתעדכן בחדשות,
מבלה עם חברים, מחפש בידור, אוכל, שינה ושאר דברים, שבהם הוא

משקיע בצורה ממשית. ואלו מרכיבים את כל היום שלו.

כי ענייני החומר מעניינים אותו וחשובים לו ממש, במציאות ובפועל,
וזה מה על זה הוא חושב ואת זה הוא מרגיש. זה מה שמעסיק אותו 
שמרגש אותו. הוא מקפיד לתת לזה ביטוי מעשי ולא מסתפק בהרגשה
בלב. לא כמו הרוחניות שבקלות היה מוותר עליה, שהוא מקיים רק בלית
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ברירה, בחוסר חשק כמו חובה שמוטלת עליו.

הוא טוען שהעיקר זה לאהוב את השם בלב, אבל כמעט ואין קשר בינו
לבין אהבת השם. כי הוא שקוע בחומריות שמשכיחה ממנו את אהבת
השם ומזלזל במצוות שיכולות להביא אותו לאהבת השם. הוא בכלל לא
דבר כמו  זה  רוחניות  ענייני  כמעט.  היום  כל  במשך  השם  על  חושב 

מעורפל וחסר אחיזה מבחינתו. הוא לא חי את זה בצורה ממשית.

קשר לזה  שאין  ומעשיות.  סיפורים  דמיונות,  כמו  זה  מבחינתו 
ואז למציאות. כאילו שמספיק פעם בשנה להיזכר שיש בורא לעולם, 

אפשר לחזור לחיים "אמתיים" של חומר וגשמיות ללא זכר לבורא.

ואז כששואלים אותו אם הוא מאמין, הוא ממש נעלב. הרי אין אדם
בעולם שיותר מאמין ממנו. כל החיים שלו רחוקים מיראת שמיים ואין
שום זכר לתורה, אבל יחד עם זאת הוא בטוח שהוא מחזיק את העולם

עם הרוחניות שלו, ועם האמונה בלב.

מכל זה נבין כמה חשוב לקיים את המצוות בפועל ממש. לתת גילוי
לכוונה, לאהבה ולאמונה שנמצאות בתוכנו, ולהעצים אותן.

מבחן יכולת

ויש כאלו שרוצים לקיים מצוות בפועל, אלא שלטענתם המציאות לא
מאפשרת להם. הם בטוחים שהם מתאמצים ועושים כמיטב יכולתם, ואין

להם יכולת מעבר לזה. אבל אם ידקדקו היטב, יגלו שזה רחוק מהאמת.

שלרוב האדם מודד את היכולת שלו על פי הנוחות וההרגלים. ואז הוא
מזלזל ביכולת של עצמו מתוך עצלות, או שהוא בכלל לא מודע ליכולת

האמתית שלו.

או רכב  מזגן,  בלי  לחיות  סבורים שאי אפשר  רבים  וכמו שאנשים 
זה בוודאי רחוק זה לא מציאותי ובלתי אפשרי. אבל  טלפון. שכאילו 
מהאמת, שהרי במשך אלפי שנים אנשים הסתדרו בלי הדברים הללו, ועד

לפני כמה עשרות שנים.

צריך לעשות הפרדה בין דברים לא נוחים שמצריכים מאמץ, השקעה

 373 



מגלים את המצוות  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

ושינוי הרגלים, לבין דברים שבאמת אינם אפשריים ומעבר ליכולת. כי
כאשר הדבר כן אפשרי ורק שדורש מאמץ והקרבה, אז צריך לבדוק את

סדר העדיפויות, שאולי אפשר לוותר על דברים פחות חשובים.

נוחות כדי להשיג עניין חשוב, אז וכמו שמציעים לאדם לוותר על 
פעמים רבות שהוא יסכים לכך. וכמו שאדם מוכן להיות ער כל הלילה
כדי לזכות בסכום כסף גדול, או שהוא מוכן לוותר על הבית שלו כדי
לממן טיפול רפואי מציל חיים. אפילו שאלו דברים לא נוחים שמביאים

לו סבל, מכל מקום הוא מבין שזה שווה את זה.

ולפי זה נוכל גם לבחון את ההתקדמות הרוחנית שלנו. שלפעמים אדם
טוען שהוא לא יכול, שזה לא אפשרי, שאין לו זמן לזה וכו’. ואז באופן

טבעי ומהיר הוא שוכח מהכול וזונח את כל התובנות.

לקיים מצווה ניתן לבחון, שאם אדם חושב שהוא לא מסוגל  אבל 
כלשהי, אז שיחשוב לעצמו האם היה מצליח לקיימה אילו היו משלמים

לו למשל אלף שקלים עבורה.

אם הוא חושב שאין לו זמן ללכת לשיעור תורה, אז שיחשוב אם כן
היה לו זמן לשבוע נופש שהזדמן לו בחינם בבית מלון מפואר. כנראה

שאז כן היה מצליח לפנות זמן בשביל זה.

יגלה שבנסיבות אחרות היה מצליח לקיים את פעמים רבות האדם 
הדברים בקלות. שאם למשל הוא לא רוצה ללכת לשיעור תורה בגלל
הקור או החום הגדול וכדומה, אז יגלה שאם היה לו אירוע חשוב להגיע

אליו, אז כן היה הולך ומזג האוויר לא היה מרתיע אותו כלל.

אפשרות אין  זמן,  לו  אין  עומס,  לו  שיש  מרגיש  כבר  כשאדם  גם 
לו דברים חשובים, סידורים וכדומה, וכדומה, מכל מקום תמיד צצים 
והוא כן מצליח למצוא פנאי לטפל בהם. הוא מוצא כוחות גם כשאין

כוח. הכל שאלה של סדר עדיפויות.

מקומו את  ולבחון  עצמו  עם  נפש  חשבון  לעשות  יכול  אדם  וכך 
הרוחני. עד כמה באמת הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. כמה התורה
והרוחניות חשובות לו ביחס לשאר הדברים. פעמים רבות האדם עלול
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בידור, ושטות,  עליו שדברי הבל  בפועל מוכיחים  להזדעזע, שמעשיו 
פנאי ומותרות, חשובים לו יותר מהעולם הבא שלו.

אם באמת אכפת לו מעצמו, עליו לוודא שהוא עושה כל שביכולתו
להתקרב ולהשקיע בתורה ורוחניות. ואמנם לא צריך לדחוק את עצמו
ולגמור את כל כוחו, אלא להיות אמתי. לעשות תחבולות ולחשוב כיצד

להתקדם בצורה מתונה ומבוקרת, אך יחד עם זאת יעילה ועקבית.

רק שלא יגרר לטענות שקר. זה קל ונוח לומר שהוא לא יכול, או שהוא
משתדל הכי חזק שאפשר. אלא שבדברים אחרים שבאמת חשובים לו

הוא כן מוצא כוחות נפש להשתדל ולהתאמץ עוד יותר.

רוחניות ממשית

יודו שעניין הרוחניות, תפקידנו בעולם ומהות החיים, ואמנם כולם 
הוא בוודאי הרבה יותר חשוב מכל הדברים הגשמיים. כך שמצד סדר

העדיפויות אי אפשר לתרץ תירוצים.

אלא שהאדם חי במעין אשליה כזו, שכאילו הרוחניות יכולה לחכות,
או שהיא קלה להשגה, שאפשר להגיע אליה בלי מאמץ ובלי השתדלות
לו דחוף וחשוב יותר נראה  ואז ממילא הכל  מעשית וממשית בפועל. 

לרגע זה, והרוחניות תמיד נדחית.

אנשים מסתכלים על החיבור עם השם יתברך כדמיון ואשליה. שכאילו
לא מוכרחים לפעול בצורה אמתית ומעשית, אלא רק במחשבה.

כשאדם נמצא מול אנשים, אז הוא מבין שהוא מוכרח לדבר ולפעול
בצורה ממשית, אחרת לא יבינו אותו ואף יהיה נושא ללעג.

אבל כשהוא נמצא מול הקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש שבאמת יש
מישהו שנמצא מולו, אלא שהוא כאילו מדבר לעצמו, ואז ממילא הוא

לא מרגיש צורך לדבר בצורה אמתית. אז הוא עושה כאילו. במחשבה.

באופן טבעי אדם מרגיש דברים חומריים בצורה מורגשת ממש, ואז
תירוצים מחפש  רק  הוא  ברוחניות  אבל  בהם.  משקיע  הוא  ממילא 

להתחמק, כי הוא לא מרגיש את זה.
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לכן רוב האנשים מתירים לעצמם ללכת לשיעור תורה רק בזמני פנאי
וסידורים לעשות, מובהקים של שעמום מוחלט. כשאין שום עיסוקים 

כשנגמר כל הבידור וזה לא מצריך מאמץ רב.

וכמו שמגיעים למנחה ואז נשארים על הדרך לדרשה של עשר דקות
עד ערבית, אם אין חברים לדבר איתם בחוץ. או שנמצאים באזכרה, ואז

בין לעיסות המאכלים שומעים קצת דברי תורה.

כי כל העיסוקים הגשמיים נראים הרבה יותר חשובים מרוחניות שאין
בה אחיזה. שיעור תורה לא נראה חשוב לאדם כמו הסידורים והמטלות
שיש לו לעשות. הוא יכול ללכת לשיעור לפעמים, אבל הוא לא מחשיב

אותו כדבר שפועל ועושה שינוי ממשי במציאות.

הוא מבין שהוא מוכרח לאכול, שהוא זקוק לפרנסה, שצריך לקיים
וכו’. ואמנם מובן לילדים  מטלות, לסדר דברים, לערוך קניות, לדאוג 
שכל אלו חשובים מאוד, אבל גם לימוד תורה וקיום מצוות זה לא פחות

חשוב מכל אלו, ולמרות זאת הוא מוכן לוותר על זה בקלות רבה מדי.

בעניינים רוחניים אדם לא מתרגש. הכל נראה לו רחוק. העבירות לא
נראות נוראות כל כך, ובמצוות הוא לא מרגיש הנאה נפלאה, אלא שזה

כאילו חסר משמעות.

אבל כשמדובר על דברים חומריים, הוא מרגיש את הדברים ממש.
הגוף מגיב בהתאם. הוא שמח או עצוב ממש. הוא חש את הרגש ולא

משחק בכאילו. הכל מוחשי והוא לא יכול לשקר לעצמו.

כשאדם עושה עבירה כלשהי בסתר, הוא פוחד שמישהו יתפוס אותו
הרבה יותר ממה שהוא פוחד שהשם רואה אותו. כי אם לומר את האמת
המצערת, הוא לא כל כך מאמין שהשם רואה אותו. הוא אמנם טוען

שהוא מאמין, אבל בפועל הוא בטוח שהוא לבד.

אם מונח לפניו מאכל עם ספק בכשרותו, הוא מתיר לעצמו לסמוך על
כל מיני סברות דחוקות או רבנים שמקלים. אבל אם יש ספק קטן של

סכנה גשמית, הוא יזרוק את הכל ולא ייקח סיכון כלל.

אם פתאום צץ עניין כלשהו שהוא מוכרח לפנות לו זמן, אז מתוך
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רשימה של שלושים דברים במשך היום, הדבר הראשון שהוא יבטל יהיה
שיעור תורה. כי זה נראה לו הכי פחות חשוב.

אם הוא עומד למשפט על עניין כלשהו, הוא דואג ולא מצליח להירדם
בלילה. כשהוא נעמד מול השופט הלב דופק בעצמה והוא חצי משותק.

מעולם הוא לא הרגיש כך במשפט בראש השנה.

כשאדם חושב על העונש בעולם הבא, על הגיהינום וכדומה, אז כל זה
נראה לו רחוק ואולי אפילו קצת דמיוני. זה לא מפחיד אותו. הוא בטוח

שהשם יסלח לו והוא כבר יסתדר שם.

אבל כשיש סכנה ממשית, כשהוא שומע אזעקה, מחבלים, יריות בחוץ
יכול לומר ולא  וכדומה, אז הוא מפחד ממש. הוא מרגיש את הפחד 

לעצמו שזה הכל שטויות.

ולכאורה, מדוע הוא לא חושב חיובי? מדוע אינו אומר לעצמו שכבר
יצליח להסתדר או שיוותרו לו כפי שהוא אומר על העולם הבא? הרי כאן
הסכנה היא פחות נוראה. מדוע הוא נבהל כל כך אם הוא רואה מחבל

שרץ אחריו עם סכין?

שיאמר לעצמו שיהיה בסדר, שיסלחו לו, שזה לא כל כך נורא להידקר
בסכין, שעליו להתחזק ולהגן על עצמו מתוך אהבה, בדרכי נועם, לאט
לאט, ולא מתוך פחד ובהלה. הרי זה בדיוק מה שהוא אמר לעצמו על

העונש בגיהינום, ומדוע שלא ישתמש בזה גם כאן?

בדבר נתקל  הוא ברור. שכאשר האדם  בין המקרים  אלא שההבדל 
גשמי, הוא חש אותו ממש וכל כולו שקוע בזה. אבל כאשר הדבר הוא
רוחני, הוא מדחיק וכאילו חושב שזה בכלל לא קיים. הוא לא באמת

מאמין בעולם הבא.

אחיזה במבט גשמי

כל זה מביא לחסרון גדול באמונה ולריחוק גדול, בלי שהאדם מודע
לזה בכלל. שהוא יכול לומר לעצמו שהוא מאמין גדול, שרק התורה היא
אמת, שאין עוד מלבדו ועוד ססמאות נפלאות. אבל בצורה מעשית, הוא
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משקיע את כל כולו רק בגשמיות וממילא אינו מאמין ברוחניות.

אם הוא שכח לקרוא קריאת שמע, אז הוא חושב לעצמו שזה לא נורא,
שהרי לא עשה בכוונה. הוא סלחן עם עצמו. אבל אם נשבר לו איזה כלי
יקר או התרחש איזה נזק מוחשי, אז במשך כמה ימים הוא מצטער מכך.
שם הוא לא חושב שזה לא נורא כי לא עשה בכוונה. כי הוא מרגיש את

הכאב והנזק בצורה ממשית. וכי אותו כלי חומרי שווה יותר מהמצווה?

חלקם אירועים,  מתרחשים  יום  בכל  בגשמיות.  כולו  שקוע  אדם 
משמחים אותו, חלקם מעציבים אותו, חלקם מצחיקים, חלקם מעצבנים

וכו’. אבל מכל מקום כל אירוע מחדיר בו איזשהו רושם ממשי.

אבל ברוחניות זה שונה לגמרי. שהוא כמעט לא חושב על הדברים,
וגם אם כן, אז זה לא כל כך לעומק. הוא לא ישמח עד הגג מזה שהניח
לבטלה. ברכה  בטעות  שבירך  בגלל  לדיכאון  יכנס  לא  וגם  תפילין, 

ברוחניות הוא לוקח הכל בקלות בלי להתרגש.

וכך אנשים רבים מדקדקים בכל פרט גשמי. הם עושים את ההשתדלות
המרבית שאפשרית מבחינתם. ברור להם שאי אפשר בלי ההשתדלות הזו
שהם עושים. ואפילו יביאו סמך לדבריהם, שהרי כתוב שאם אין קמח

אין תורה. אז חייבים להשקיע בגשמיות.

אבל מהצד הרוחני, הם חושבים שזה משהו סמלי בלבד, שאין לזה
משמעות אמתית בצורה מוחשית. הם לא מסתכלים על זה שגם כתוב

שאם אין תורה אין קמח. שמוכרחים גם השתדלות רוחנית.

ולתרץ שהם בהשתדלות הגשמית  עשר שעות  להשקיע  יכולים  הם 
ההשתדלות את  אבל  ברעב?  יגוועו  וכי  ברירה.  אין  שהרי  חייבים, 
יש ברירה. כאילו ששם  מזניחים.  הם  עליהם  מוטלת  שיותר  הרוחנית 

אחרי עשר דקות הם בטוחים שזה יותר מדי, שכבר יצאו ידי חובה.

הם יצהירו בגלוי שפרנסה היא משמיים ורק השם קובע. אבל בפועל
הם לא עושים שום השתדלות רוחנית כדי לשנות משהו בשמיים, וכל

ההשתדלות שלהם היא גשמית לחלוטין.

יוצא שהם מאמינים בצורה גמורה ומוחשית שרק השתדלות גשמית
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מועילה. ולכן לא יזניחו את המטלות והסידורים שלהם. אם צריך לעבוד,
ללכת לבנק, לרשום את הילדים, ללכת לרופאים ולעשות את כל שאר

הדברים שצריך לעשות, אז הם יעשו וגם יאמינו שזה עוזר ופועל ממש.

אבל בעניין ההשתדלות הרוחנית זה כאילו רק משהו סגולי לשיטתם.
תורה ללמוד  גם  אפשר  אז  וכדומה,  ברכה  יותר  שתהיה  רוצים  שאם 

ולקיים מצוות. אבל לא שזה כשלעצמו יכול להועיל במשהו.

אם יראו אדם עושה רק השתדלות גשמית בלי תורה, ולמשל אתאיסט
שעובד למחייתו ומטפל בסידוריו, אז פשוט וברור להם שיצליח. אבל
אם יעשה רק השתדלות רוחנית בלי שום מעשה, וכמו אברך שלא עובד
ורק לומד תורה, אז ברור להם שאין לזה שום סיכוי. הם מצהירים שרק

השם הוא שמפרנס וקובע מציאות, אבל הם בוודאי לא מאמינים בזה.

וזו הבעיה הקשה שלנו. שאנחנו כל כך מדחיקים את ענייני הרוחניות,
עד שחושבים שהתורה היא סתם משהו חסר משמעות. שכאילו רק נותנת

חכמה ועצות טובות, אבל לא שהיא עצמה פועלת ויכולה להועיל.

את לראות  חזקה.  בצורה  האמונה  את  לעצמנו  להחדיר  עלינו  לכן 
התורה והרוחניות בתור דברים מוחשיים שפועלים בצורה מעשית ממש.
ללמוד להתבונן ולחיות את הרוחניות. להסתכל על הדברים הרוחניים

בצורה ממשית וחזקה.

מסע לשינוי הטבע

כשיש סכנה ממשית, אדם פוחד בצורה טבעית. זה תהליך שמתרחש
מעצמו בלי בחירה. אבל בסכנה רוחנית זה נראה רחוק, ומובן אם כן
שהפחד לא יגיע בצורה טבעית, וגם אם כן, זה יהיה ברמה נמוכה מאוד.

זה כלל לא פשוט להסתכל על הרוחניות כממשית ומשפיעה בצורה
מוחשית. לכן צריך לעשות עבודה מעשית שתביא אותנו להסתכלות כזו,

והעבודה הזו היא הדבקות במצוות התורה.

ותאוות, עם גוף גשמי, עם רצונות נולד עם יצרים  שהאדם מטבעו 
כמציאות עבורו  שנראה  מה  וזה  מאוד,  גדול  רוחני  בהסתר  בהמיים, 
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יגיע אז  הטבע,  בדרך  הזרם  עם  להיסחף  לעצמו  יניח  ואם  ממשית. 
למקומות גרועים ממש.

אבל כאשר הוא נדבק במצוות, הוא מתנגד לאותו טבע, מקטין את
ערכו ולומד לראות את המציאות הרוחנית כממשית וחזקה. הוא לומד
לעצור לפני כל עניין, לחשוב, להתבונן ולבחון את המצב על פי שיקולים

רוחניים, האם זה איסור, היתר או מצווה, וכל זה מיישר את התפיסה.

שאדם רוצה למשל לאכול גבינה, ואז הוא חושב על כך שקודם לכן
הוא אכל בשר ולכן הוא מונע את עצמו מאותו רצון. הוא מבטל רצון
גשמי שיש לו, כדי לקיים רצון רוחני. ובכך הוא מגביר את הרוחניות על

הגשמיות עד שהופך אותה לממשית.

אדם רחוק מאוד מתורה ומצוות יכול לגחך על כך שצריך לחכות שש
שעות בין אכילת בשר לחלב, כי הוא חי את הטבע הגשמי וזורם עם
התאוות. הוא חש את הרצון לאכול גבינה בצורה מוחשית, והוא כלל לא

מרגיש את הנזק הרוחני בצורה ממשית כדי להימנע מכך.

אבל אותו אדם שהתרגל להימנע מהאיסור, לומד לראות את הרוחניות
כממשית. הוא רואה את הגבינה ומרגיש בצורה מוחשית שזה רע לאכול

את זה אחרי הבשר שאכל.

ובמיוחד בדברים שאנשים רבים קיבלו על עצמם. וכמו למשל שאם
יהודי יראה בשר חזיר צלוי מוגש בצלחת, הוא ממש ייגעל מזה. גם אם
מהצד הגשמי זה מעדן של ממש, וגם אם עולה ממנו ניחוח נפלא, מצד
רואה את הרוחניות שבדבר כי הנפש שלו  נפש.  גועל  זה  יהודי  אותו 

וממש נגעלת מהאיסור שבדבר.

מהצד הגשמי אין הרבה הבדל בין פרה, כבש או חזיר. אנשים אומרים
שחזיר זה דוחה, אבל גם גוויה של פרה דוחה לא פחות. אבל כאשר הם
צלויים או מבושלים, הם הופכים לתאווה לאדם, ואם כן כשם שאדם

נהנה מבשר פרה, כך אפשר ליהנות מבשר חזיר.

אלא שמרוב שהאיסור הוחדר ביהודי, אז מיד הוא נרתע כשהוא שומע
על חזיר וזה מגעיל אותו. מהצד הטכני זה לא באמת מגעיל והמוני גויים
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נהנים מזה. אבל מרוב שהחדיר לעצמו את האיסור הרוחני, הוא למד
להרגיש אותו בצורה מוחשית ממש.

מצוות גשמיות וראיה רוחנית

כל זה פועל בכל המצוות. כל אחת מהמצוות צריכה להביא אותנו
בצורה אותה  ונחוש  עינינו  מול  הרוחניות  את  שנראה  הזה,  למקום 

מוחשית ממש, ואפילו יותר מוחשית מהגשמיות.

כל אדם נמצא במקום רוחני אחר, ומתוך המקום שלו הוא מתבונן. יש
מצוות שהוא כבר קנה, ואותן הוא רואה בצורה מוחשית ממש.

וכמו שאם אדם יתקל בחבר שלא עשה ברית מילה, או שאין לו מזוזה,
הוא לא יבין כיצד זה יתכן, שהרי זה דבר כל כך מובן וברור. הוא רואה

את המצווה הרוחנית כהכרח גשמי בצורה מוחשית ממש.

הרי הדבר הטבעי לכאורה זה לא לעשות ברית מילה, לא לשים מזוזה,
כן לאכול ולנסוע ביום הכיפורים, כן לאכול חזיר וכו’. וכמו שהגויים

עושים זאת בצורה טבעית ללא חשש.

כל המצוות האלו זה עשייה נגד הטבע. לא מצד היגיון גשמי, אלא
מצד שכך צריך להתנהג יהודי. זה הפך להיות כל כך מוחשי, עד שאנו

רואים את זה כחלק בלתי נפרד מאיתנו.

ומצד שני יש מצוות שהאדם עדיין רחוק מלקנותן. וכמו למשל שיש
לו איזו תאווה חזקה לדבר מסוים והוא יודע שזה אסור על פי ההלכה, אז
הוא מנסה לחפש לעצמו היתרים, ואפילו אם הוא לא מוצא, הוא נכנע

לתאוות שלו. נכנע לטבע.

באותם מקומות הוא רואה את הגשמיות מול עיניו כמו שבהמה רואה
את האוכל שלה. ושם הרוחניות בכלל לא מורגשת וכאילו שאין לה שום

משמעות.

כך כל אדם, בהתאם לרצינות בה הוא מתייחס לכל אחת מהמצוות,
נותן לה כוח להפוך למוחשית ממש, שהרוחניות תהיה מורגשת ואמתית.
ככל שישקיע במצווה זמן, כוח וממון, יחשוב עליה, יתכנן אותה, יפעל
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בה בצורה מעשית, ימסור עליה נפש, כך יהפוך אותה לממשית.

ואפשר לראות את ההשפעה הגדולה בתהליך התשובה. שישנם למשל
עצמם על  קיבלו  מכן  ולאחר  שבת,  שומרים  היו  לא  שבעבר  אנשים 
את שינו  שלמה,  בתשובה  שחזרו  שנים  כמה  ולאחר  בזה,  להתחזק 

הראייה שלהם בנוגע למציאות.

שאם למשל אדם כזה לחץ בטעות על מתג האור כיוון ששכח שכעת
יום שבת, אז פתאום הוא מרגיש שכל עולמו חרב עליו. הוא נהיה עצוב

ולוקח את זה ממש קשה.

ולכאורה אם יסתכל כמה שנים לאחור, הרי היה רגיל ללחוץ על מתג
האור עשרות פעמים במהלך השבת ולא היה מתרגש מזה כלל. הרי זה
הדבר הטבעי והפשוט, שלכאורה אין שום מניעה מוחשית להדליק את

האור ושום דבר לא קרה, אז מדוע פתאום זה נראה לו נורא כל כך?

אלא שהוא שינה את התפיסה. שהמציאות הרוחנית בה אסור להדליק
את האור בשבת גברה על הטבע, על המציאות הגשמית שאומרת שאין

שום בעיה או מניעה לעשות זאת.

כך יוצא שהמצוות מביאות אותנו לראות את הרוחניות שבדבר. על ידי
של רוחנית  תפיסה  לעצמנו  מזמנים  אנו  פשוטות,  גשמיות  פעולות 
המציאות. שבכל פעולה יומיומית נחשוב היטב על הקדוש ברוך הוא,

נסתכל לעומק על הרוחניות שבה, ונתחבר לעולם רוחני מופלא.

יהודי שומר תורה ומצוות שקוע כולו במשך כל היום ברוחניות. מברך
לפני ואחרי כל דבר שנכנס לפיו, חושב בכל עניין אם זה מותר או אסור,
מתפלל, לומד ועסוק ממש בעבודה הרוחנית. כל זה בא מתוך השקעה

בפועל במצוות, בצורה מעשית וגשמית. זה לא בא רק מאהבה בלב.

השפעת החומר

כדי להתקדם באמונה רוחנית, אדם מוכרח להרבות במצוות גשמיות
ולעשות את העבודה הזו של שינוי התפיסה. כיוון שכאשר אדם רואה
מולו רק את החומר, זה משפיע עליו ומקטין גם את האמונה מרגע לרגע.
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וכדומה, גשמיות  עבודות  כסף, תאוות,  עם  רבים מתעסקים  אנשים 
כן שגם אם ומובן אם  ומצד התורה הם כמעט ולא עוסקים בה כלל. 

הייתה להם מעט אמונה קודם לכן, היא בוודאי תרד באיכותה.

גשמית. בכל מבזק גשמי, התפיסה הופכת  בכל התעסקות עם דבר 
חדשות פחות מאמינים בהשגחה פרטית. בכל התעסקות עם חומר, אנו

תופסים אותו כעיקר וממשי. כל תאווה מעוורת עוד יותר את הרוחניות.

אדם יכול להיות עם כיפה על הראש ויחד עם זאת לסגוד לעבירות
רואה כל לא  והוא  לו  והגרוע מכל שזה מסתדר  גויים שונים.  ומנהגי 

סתירה בדבר. כי בתפיסה שלו כל זה הפך להיתר.

אפשר לראות את זה אצל אנשים שהיו בכוללים וישיבות ואז יצאו גם
לעבוד או השתלבו בסביבה חילונית וכדומה. הם היו בטוחים שיוכלו
לשלב שיעורי תורה ולהמשיך ללמוד ולהתחזק, וכך לשמור על אותה

השקפה תורנית. אבל לאחר זמן קצר אפשר לראות את ההרס העצום.

שזה לא רק עניין טכני, שנוספו כמה שעות שבהן האדם לא לומד.
לגשמיות, מתוך ההימצאות בסביבה פחות אלא שמתוך החיבור הזה 
תורנית, אז כל ההשקפה משתנה. מה שפעם היה נראה לו כדבר חמור

מאוד, פתאום נראה לו כדבר של מה בכך.

הולכים עוד  הטוב  ובמקרה  ומצוות  תורה  בשמירת  מתדרדרים  כך 
לאיזה שיעור תורה של חצי שעה פעם בשבוע, וגם זה רק אם יש פנאי

ולא צץ איזה משהו.

ולכן אנשים שאינם משתדלים לקיים מצוות בפועל, באופן אוטומטי
שלהם ההשקפה  כל  שלהם.  הפנימית  הרוחנית  ברמה  יורדים  גם  הם 

הופכת לגשמית יותר.

אז בנחת,  תורה  ללמוד  לשבת  שרוצים  רבים  אנשים  ישנם  ולמשל 
כשיהיו ואז  המון,  להרוויח  כדי  קשה  יעבדו  שהם  לעצמם  מחליטים 

עשירים יהיו פנויים ללימוד תורה מתוך יישוב דעת.

אבל המציאות מראה שזה לא כך. שכאשר עוזבים את התורה לזמן
שהם לאחר  לאיבוד.  הולכים  הרוחניים  והרצונות  השאיפות  גם  מה, 
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שקועים בכסף וחומריות, הם מפתחים לזה רגשות ושם נמצא עולמם. הם
לא מסוגלים וגם לא רוצים לעזוב את זה לאחר מכן.

מחסום התפיסה

כאשר האדם מתיר לעצמו את הדבר הלא טוב, אז ממילא הוא גם
לזה משמעות ערכית. הוא מתחבר וכאילו שנותן  לתפיסה הזו,  נשאב 
לאותה עבירה או מנהג לא טוב מצד הרגש, ונקשר לדברים לא טובים

שמשפיעים עליו וחודרים לתוכו ממש.

הוא מרגיש בהתחלה שהוא יכול לעשות קצת דברים לא טובים פה
ושם בלי שזה ישפיע עליו. לדבר בשפה זולה, לא לדקדק כל כך במצוות,

ומכל מקום בתפיסה שלו יישאר ירא שמיים ומוקיר תורה.

במקומות ומסתובבים  מלוכלכת  בשפה  מדברים  החברים  אם  אז 
מפוקפקים, הוא חושב שזה בסדר להסתובב איתם, ורק שהוא ישמור על

עצמו לא להפוך להיות כמותם.

אלא שבפועל זה לא עובד. כי ברגע שהוא רואה את החברים מתנהגים
בצורה מסוימת, הוא מאבד שליטה ונגרר בלי לשים לב. זה הופך להיות

החיים שלו, הוא מתרגל, מרגיש שזה בסדר ולא רואה בזה פסול.

כל התפיסה שלו מורכבת מתוך הרגש, מתוך מה שהוא חווה בפועל,
זה אבל  חכמה,  לעצמו  להכניס  יכול  הוא  וההרגלים.  הסביבה  מתוך 

חיצוני בלבד ולא מתקבל בתור תפיסה ממשית לחיים.

את חי  לא  הוא  אם  מעשית,  בצורה  במצוות  רגיל  אינו  אם  ולכן 
המצוות, אם לא חווה אותם בצורה מוחשית, גם כל ההשקפה שלו נתונה
בסכנה. מוכרחים להסתכל על הרוחניות כממשית, לחוות אותה ממש,

להשקיע במצוות ממש ולהפוך אותן לעיקר גדול, מורגש ומוחשי.

רק מתוך השקעה אמתית במצוות, דבקות בהן ומסירות נפש עליהן,
נוכל לרכוש תפיסה אמתית של תורה, אמונה ויראת שמיים.
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איך להיות מאושרים

מתוך חוסר הבנה של הדרך בה העולם פועל, אנשים מתרחקים מהדרך
הטובה וכך מביאים על עצמם נזקים גדולים בלי להרגיש.

כל אדם רוצה להיות מאושר ולהגיע לטוב אמתי, אלא שהוא לא יודע
מהי הדרך לשם. יש לו תאוות חומריות ושאיפות להצלחה גשמית והוא

בטוח שזה מה שיביא לו אושר, אבל זה מה שהכי מרחיק אותו משם.

הדבר דומה למישהו שלא מודע לקשר שיש בין אכילה מופרזת לבין
שומנים בגוף, הרגשת כבדות ועייפות וכן מחלות שונות.

ואז אותו אדם אוכל ואוכל, סופגניות, בורקסים, עוגות, בשר שמן וכל
אוכל זמין, וכאילו נהנה מכל רגע. אבל הוא רק מזיק לעצמו. הוא נהיה
מרגיש דבר,  שום  לעשות  כוח  לו  אין  נסתמים,  בגוף  צינורות  חולני, 

כבדות נוראה, משמין בצורה מחרידה, הופך לתלותי בתאווה וכו’.

והוא חולם להפסיק את כל זה, אבל הוא לא יודע איך. הוא לא מצליח
לשייך בין האכילה שהוא חושב שהוא כל כך נהנה ממנה לבין כל אותם
חוליים רעים שבאים עליו. מבחינתו האכילה היא דווקא זו שעוזרת לו

ועושה לו טוב, זהו זמן האיכות הכי משובח ביום שלו.

ואז חבר טוב נותן לו עצה, להפחית את כמויות האוכל ולהקפיד על
אוכל בריא ומזין יותר. אבל הוא עצמו בטוח שזו עצה גרועה ממש, כי

זה כיף לו לאכול והוא לא רואה קשר בין זה לבין מה שעובר עליו.

ניסיון, לבדוק אם הוא צודק. אז הוא ואז הוא מחליט לתת לחברו 
משנה תזונה לכמה ימים ובוחן את תגובות הגוף. אלא שהוא מגלה שלא

זו בלבד שאין שום שינוי לטובה, אלא שלהפך, המצב נהיה גרוע יותר.
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לזה, הוא גם גבוה, החוליים לא עברו, וכעת בנוסף  המשקל נשאר 
מרגיש חולשה וחולי כתוצאה משינוי ווסת, וגם חוסר סיפוק מכך שהוא

לא יכול לאכול את כל המאכלים האהובים שאליהם התרגל.

הוא מרגיש רע ומותש מתוך מלחמה מתמדת ביצרים ולא רואה שום
תועלת בזה  שאין  טעה,  שחברו  זה  מכל  מסיק  הוא  אז  ניכר,  שיפור 

וממילא אפשר לחזור לכל ההרגלים הישנים.

ואדרבה, לאחר שהוא חוזר להרגלים הישנים, הוא מרגיש טוב יותר.
הוא חיכה בקוצר רוח לנגוס באיזה מאכל שומני ומתובל. הוא כאילו

קיבל הוכחה חותכת וברורה שהאכילה היא דבר נפלא שמביא אושר.

כי אותו אדם מסתכל על התוצאות המוחשיות והמידיות שהוא רואה
בעיניים ברגע זה, ולא משער בדעתו שיש השלכות מעבר לזה. ואם היה
ממתין מעט בסבלנות, אז היה רואה לאט לאט שיפור מהותי ותוצאות

יפות שמשתבחות עם הזמן, ואז היה מבין מהו הטוב האמתי בזה.

ואמנם זה לא חדש, כי אדם יודע שיש קשר בין אכילה לבריאות הגוף.
אבל בשאר תאוות, הוא עדיין משוכנע שהן יהפכו אותו למאושר. כי הוא
עוד לא גילה את הקשר ביניהן לבין הנזקים שנגרמים לו. שזה מביא

חוסר רוחני והרגשת ריקנות שחוסמים ממנו את האושר.

השקעה לעתיד

לצאת נעים  לא  זה  נסיגה.  בהתחלה  ישנה  וטוב,  חדש  שינוי  בכל 
מההרגלים ולעשות דברים שזרים לנו. זה מרגיש לא נוח. וגם לא רואים
את התוצאות בצורה מיידית. אבל כאשר מקבלים החלטות נבונות מתוך

שיקול דעת, בטווח הרחוק מרוויחים המון.

יימנעו ואם  אנשים חושבים שיהיו מאושרים מתוך הגשמת תאוות, 
מתאוות ירגישו מסכנים ואומללים. זה לא כיף להיות נזירים. אלא שזה
בדיוק כמו אדם שמנסה להיגמל מהרגל רע ומזיק. שאמנם זה מצריך
מאמץ וכוחות נפש, אבל לבסוף מקבלים דבר הרבה יותר משתלם וטוב.

אם אדם בוגר יסתכל על כל הקשיים ההתחלתיים שעבר במהלך חייו
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בכל פעם שעבר שינוי טוב כלשהו, יגלה מעין תבנית שחוזרת על עצמה.

שבתחילה היה לו קשה עד שהיה נראה שלא שווה בכלל להתאמץ. גם
לאחר שהתחיל, רצה לשוב לאחור להרגלים הישנים. וכך רגשות חרטה
ורצון לוותר המשיכו ללוות אותו. עד שלבסוף לאחר שכבר התנסה בדרך

החדשה והתרגל, פתאום הוא מבין כמה השינוי היה כדאי ומשתלם.

אדם עובר שינויים מאז שהוא תינוק קטן. לומד לזחול, לעמוד, ללכת,
להיגמל מחיתול, ממוצץ, מתחיל גן, כיתה א’, מכיר חבר חדש, לומד

מקצוע, מתחתן, מביא ילדים, מתחיל עבודה חדשה, קונה בית וכו’.

כל דבר כזה דורש תעוזה רבה וכוחות נפש. זה מפחיד ומוזר. פרפרים
בבטן. לפעמים חושבים שאולי לא שווה להתאמץ. אולי עדיף להישאר

במצב הקודם ללא שינוי במקום להיכנס למקומות לא מוכרים.

אבל לאחר שמתרגלים, אף אחד לא מתחרט. אדם שמח בצעד שעשה.
שמח שהשקיע מאמץ והתקדם. וכי היה רוצה להגיע לגיל ארבעים עם

מוצץ וחיתול בלי לדעת ללכת או לדבר?

בו משקיעים  שבתחילה  עסק,  כמו  הארוך.  לטווח  השקעה  זו 
ומפסידים, אבל עם הזמן מתחילים לראות רווחים נאים. אדם משקיע
לתקופה קצרה, עושה ויתורים, סופג הפסדים, אבל בסוף רואה תוצאות

נפלאות ומבין שזה היה שווה.

דמיונות

אדם רודף אחרי אושר מוטעה ודמיוני. במקום להתאמץ כדי להשיג
את האושר האמתי לאט ובסבלנות, הוא נכנע ליצרים של הרגע וחושב

שיהיה מאושר דרכם. אלא שפעם אחר פעם הוא נוכח לדעת שזו טעות.

בכל פעם הוא רודף אחר תאווה כלשהי ובטוח שהיא זו שתביא אותו
אל האושר הנכסף. הוא מבטיח לעצמו שהוא לא צריך שום דבר יותר
מזה. שאם רק יהיה לו את זה, הוא יהיה המאושר באדם. אבל פעם אחר

פעם הוא מגלה לבסוף שזה היה סתם דבר חולף וחסר חשיבות.

ילד קטן רוצה ממתקים וצעצועים. אחר כך הוא רוצה צעצועים יותר
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משוכללים. אחר כך הוא מוצא עניין באוכל, כבוד, כסף, נשים, רכבים,
טיולים וכדומה. וכך ממשיך מדבר לדבר, אבל לא משנה כמה הצליח
להשיג, הוא בכל אופן לא מאושר. גם אם ישיג כסף, אז ירצה עוד. גם אם
ישיג אשה, הוא ירצה אחרת. כי זה הכל דמיון. התאווה היא לא ממשית.

וכך אם אדם יבחן את התאוות שלו בדרך השכל, יגלה שהכול ריקני
וחסר משמעות. שאין היגיון באותן תאוות, וכמו שרואים אצל אחרים
אובססיות טיפשיות וחסרות טעם שהם מוכרחים ולא שולטים בעצמם.

זה רק בדמיון, שאדם בטוח שמצב מסוים יהפוך אותו למאושר.

הוא מרגיש את זה כמוכרח, מרגש, ממשי, מהנה וטוב, אבל אין בזה
כלום מלבד התניה רגשית. אדם שמכור לתאווה כלשהי מוכרח להשיג

אותה, בזמן שאחרים מבינים שזו שטות דמיונית וחסרת טעם.

ואז מובן שגם אם ישיג את התאוות שהוא רודף, זה לא יהפוך אותו
למאושר. כי בעצם הדבר לא שייך אושר וההרגשה הטובה היא רק דמיון

זמני וחסר תוכן, וממילא הוא נשאר בלי כלום.

ומצד שני, סף הרגש עולה בכל רגע. שכשמתרגלים לתאווה, היא כבר
לא מרגשת ומחפשים תאוות חזקות יותר, וכך תמיד אומללים וחסרים.

מי שרגיל לאכול בכל יום בשר שמן כבר לא נהנה מזה. הוא לא מעריך
ולא חושב כמה כיף לו. זה נהיה טבע מוכרח, ארוחת צהריים פשוטה
ורגילה. הוא לא יכול בלי זה, אבל הוא לא מתרגש ושמח. החושים כהים

וסף הריגוש גדל, ואז צריך דברים חזקים יותר כדי להצליח ליהנות.

כך גם אדם עשיר שחי בארמון, בוודאי לא קם בכל בוקר עם חיוך
מאוזן לאוזן. כי הוא התרגל לחיים כאלו ולא מעריך. אדם שיבקר אצלו
יחשוב איזה כיף לו, כי הוא לא רגיל לזה. אבל באמת לא כיף לו בכלל.

יש לו חיים רגילים כמו כולם. גם לו יש צרות, דאגות ושאר טרדות.

והרי היום כולנו עשירים ביחס לדורות הקודמים. אפילו האדם העשיר
בתבל לפני כמאה שנה לא חי בשפע כמו אדם פשוט שחי כיום. כי היום
יש ברז מים, בית כיסא, מקלחת, מקרר, תנור, אור חשמל, גפרור, חנויות,
כלי רכב, מחשבים ועוד שלל דברים. ולמרות הכל, האדם לא מסתובב
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עם חיוך מהעושר שיש לו, ואדרבה, הוא לרוב עצוב ומרגיש שחסר לו.

התאוות לא יביאו אושר. גם אם אדם ישיג עוד ועוד ויגשים חלומות,
זה לא יהפוך אותו למאושר. הוא בסך הכל יתרגל למצב החדש ויגלה

שמצב הרוח נשאר אותו דבר כפי שהיה.

אדם לא נהנה מעצם התאווה, אלא רק מהתחושה של השלמת חוסר
שהיה לו. ולמשל אדם נהנה מאוכל כיוון שהוא רעב. אבל אם יהיה שבע
או חולה בלי תיאבון, לא יצליח ליהנות גם ממאכלים משובחים ביותר.

לא עצם המאכל מביא הנאה, אלא הרגש הדמיוני שמתלווה לזה.

אנשים חושבים שהם נהנים מתאוות, כי כך אומר להם הדמיון. מי
שמעשן חושב לעצמו שהסיגריה מרגיעה ועושה לו טוב. אבל האמת היא
נינוחות, ואז כשהוא שואף וחוסר  לו לחץ, כעס  שההתמכרות מביאה 
ורגיעה. אדם שאינו הקלה  ומרגיש  רגיל  למצב  חוזר  הוא  מהסיגריה, 

מעשן לא תלוי בזה. הוא נמצא במצב הרגיל הזה מלכתחילה.

ואז אדם שרגיל בעישון יכול לחשוב כמה מפסיד מי שלא מעשן. אבל
ליהנות בכל פעם שהוא כדי  להיות מוכה שחין  ירצה  כמו שאדם  זה 
מתגרד. שישהה בגשם בקור כדי לשמוח מכניסה לבית החמים. שיסבול
ייסורים שונים כדי לשמוח מדי פעם מהפסקתם. ואז הוא יחשוב כמה

מפסיד מי שאין לו ייסורים, כי הוא לא נהנה מהפסקות נעימות.

התאוות הן לא יותר מדמיון. בצורה טכנית, הן ריקות מכל תוכן. ואם
כן מובן הדבר שהן בוודאי לא יהפכו אותנו למאושרים.

שקר התאווה

כל תאווה גשמית היא כך. היא מעלה את רמת הרגש ואז יש נפילה
שהופכת אותנו תלותיים באותה תאווה שתחזיר אותנו למצב התקין.

לכבוד מפנקים,  למוצרים  יפים,  לדברים  מתובל,  למזון  מתמכרים 
ותהילה, לריגושים וכו’. ואז בכל היום אנו מרגישים זוועה, וכשסוף סוף
משיגים את אותה תאווה, אז אנו חוזרים למצב הרגיל לכמה רגעים. ואז

מתוך שמרגישים פחות גרוע, אז חושבים שזו הנאה.
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ואפשר לראות את השקר בבירור אצל תאוות של אחרים. כי כשמדובר
על התאוות שלנו, אנחנו נגועים, משוחדים וקצת עיוורים. אבל לפעמים
אנו רואים אחרים שמתאווים לדברים טיפשיים שאנו לא זקוקים להם,

ורואים את הרדידות והשקר שבזה. מבינים שאין בזה כל ממשות.

וכמו שרואים אנשים שמתאווים לאוכל שאנו לא אוהבים, או למוצרים
שלא מעניינים אותנו, או תאוות שטות של ילדים קטנים, או שאנשים

עושים צחוק מעצמם עבור התמכרויות ואובססיות חסרות טעם.

כי התאווה היא עניין מזדמן. אדם מתאווה למה שהוא רואה, שומע או
שנמצא סביבו, וממילא זה משתנה מאדם לאדם וגם מתחלף באדם עצמו
עניין מקרי, שבמקום אחר, בזמן אחר, בנסיבות אחרות זה  עם הזמן. 

ובמצבים אחרים האדם היה מתאווה לדברים שונים לחלוטין.

וכמו שגבר מתאווה להסתכל בנשים וחושב שיש בזה הנאה ממשית.
אבל זה דמיון בלי היגיון. גם בהמה נמשכת לנקבה ממינה. וכי יש באמת
עניין מושך להסתכל באותה בהמה? הרי זו תאווה חסרת שכל והיגיון.
ילד קטן או אישה לא יבינו מה מושך את הגברים להסתכל. זה לא דבר

הגיוני, אין הנאה מעצם הדבר, אלא רק דמיונות מתוך חולי וחולשה.

אין עניין ממשי באותה תאווה, ובוודאי לא משהו שיביא לאדם אושר.
אלא שזו אשליה, שלוקחים עניין חסר ערך ומדביקים לו רגש ורצון עז

להשגתו, וממילא משתכנעים שזה מה שיביא את האושר.

וככל שננסה להתבונן בזה יותר, כך נוכל להבין טוב יותר שזה שקר.
שאין בתאווה ממשות, אלא שאנו מייחסים לה רגש חיובי מדומיין, ואז

בכל פעם שאנו מתעסקים בה, אז אותו רגש צף.

התניות רגשיות

הרגש פועל בדרך של התניות ואסוציאציות. שכאשר מתרחש אירוע
מסוים שמרגש את האדם, אז כל הפרטים בסביבה כאילו משתתפים גם

הם באותו אירוע, ואז האדם מפתח רגש כלפי אותם פרטים בפני עצמם.

ולמשל אדם יכול להרגיש רע בכל פעם שהוא עובר ליד מקום מסוים,
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בגלל שלפני שנים עבר שם חוויה לא נעימה כלשהי. הוא יכול לחוש
רצון עז למאכל מסוים, כי זה מאכל שליווה אותו בילדות.

או מסוים  שיר  כששומעים  עז  רגש  חשים  אנשים  רבות  פעמים 
משתמשים במוצר מסוים, לא בגלל עצם הדבר, אלא בגלל הרגש הנלווה

שלא קשור לאותו עניין, ורק הסתפח אליו במקרה.

זה יכול להיות שיר שמח, אבל זה מזכיר לו אירוע עצוב שהתרחש
כשבדיוק אותו שיר התנגן ברקע. ואז כולם שומעים את השיר ושמחים,
אבל הוא שומע אותו ומתעצב. כך כל אירוע מחדיר רגש לפרטים סביבו.

לא אמתיים הם  היום,  מרגישים במשך  ויוצא שרוב הרגשות שאנו 
ואינם שייכים לעצם הדבר, אלא פשוט התלוו לעניין מסוים והתקבעו בו.

ויש כאלו שמנצלים את זה. שיוצרים פרסומות שמציגות מוצר מסוים
בתוך סביבה מלאה רגש. רואים דברים מפתים, אנשים יפים מחייכים,
ואז מקבלים תחושה טובה של הצלחה וכבוד ומשייכים את כל זה לאיזה

מוצר טיפשי שלא קשור לזה כלל.

הולך שאדם  ממש.  קיבעון  להיות  הופך  הדבר  מכן  שלאחר  אלא 
לקניות ובטוח שהוא רוצה דווקא את המוצר הזה. הוא בטוח שהוא הכי

טוב וכאילו שיסדר לו את החיים.

להפריד בין הרגש לבין התאווה

כאשר אדם לוקח עניינים אקראיים ומדביק להם רגשות, הוא עלול
להזיק לעצמו ממש. הוא יוצר לעצמו הפרעות ועיוותים שמביאים אותו

לנהוג בצורה חסרת טעם, רק מתוך רגש מוטעה.

ולמשל הרבה אנשים יצרו לעצמם הפרעות אכילה שונות. כי מקשרים
לאכול. צורך  כועסים, מרגישים  או  ואז כשעצובים  לרגש.  את האוכל 
כשחוגגים ושמחים, אז אוכלים. כשיושבים יחד, אוכלים. כשמשעמם, אז
פותחים את המקרר. כשרואים אנשים אוכלים, אז מוכרחים לאכול גם.

וכך אדם אוכל ללא כל צורך, גם כשהוא כלל לא רעב.

וזה יכול להגיע למקומות קיצוניים ממש. כמו במקרה שאדם חווה
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ואז מפתח הפרעות או פחדים. או שהוא הופך להיות טראומה קשה, 
אובססיבי וכאילו מרגיש שלא יכול לתפקד בלי תאווה מסוימת שהוא

רוצה. ואז כל ההתנהלות שלו הופכת להיות הרסנית.

ויוצא שאנשים מתמכרים לרגש מסוים, אלא שמקשרים את אותו רגש
לאיזה עניין אחר שלא קשור אליו במהותו, ואז בטוחים שאותו עניין

יביא להם את אותו רגש.

אלא שכל זה מביא לבעיה גדולה. שהרי אותה תאווה היא דמיונית,
נכסף. אבל מצד רגש  לאותו  כלל  ואינה קשורה  וחסרת תוכן,  ריקנית 
כולו בתאווה מתוך מחשבה שישיג את אותו האדם, הוא משקיע את 

רגש. ויוצא שזה מקרה אבוד מראש, שאין לו סיכוי להשיג את רצונו.

ולמשל אם אדם היה בעבר עם חברים וצלו ביחד סטייקים על האש,
אז יתכן שהחוויה השאירה בו רגש חיובי וכעת הוא מאוד רוצה לאכול
הדמיון מצד  ובעיקר  האווירה,  מצד  הגיע  שהרגש  אלא  נוסף.  סטייק 

שהוא פיתח לעצמו, ולא שייך לסטייק עצמו.

ויוצא שכעת הוא מצפה בקוצר רוח לסטייק הבא, אלא שהוא לא מודע
לכך שצפויה לו אכזבה קשה. כי הסטייק בוודאי לא יצליח לספק לו את
אותו רגש שאליו הוא מצפה בדמיונו. הרי הסטייק עצמו לא קשור כלל

לאותו רגש שהוא הדביק לו בדמיון.

ילדות להם טעם  יש  כי  רבים אומללים.  אנשים  לראות  וכך אפשר 
שלעולם לא יחזור, יש תאווה שהשאירה עליהם רושם והם לא מצליחים

להגיע לאותה עצמה של רגש שוב וכו’.

סף הריגוש עולה, אבל הם נשארים מאחור ולא מצליחים לספק אותו.
וזה מה שאמרו חז"ל שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. לא משנה כמה

יהיה לו, הוא ירצה יותר. כי התאווה היא שקר לא מספק. אשליה.

הריקנות שבתאווה

מובן הדבר שבצורה כזו אנשים צפויים לאכזבות רבות. הם מתמכרים
לדברים חסרי תוכן שלא מביאים אותם לאושר. אבל מצד שני הם לא
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מסוגלים לוותר עליהם. כי בדמיון שלהם הם בטוחים שזו הדרך היחידה
להיות באמת מאושרים.

וזה דבר נורא ואיום לחיות בצורה כזו. אדם משקיע משאבים יקרים
ואת כל הכוחות שיש לו כדי להשיג תאוות, וגם אם הוא מצליח להשיג
אותן, הוא נשאר אומלל לא פחות. וכך הוא מבזבז משאבים רבים ותמיד

נשאר עם תחושת החמצה לא נעימה.

וכך כל אדם, בהתאם לרמת הפינוק בה הוא חי, מכור לתאוות כאלו
משועבד. כלוא.  הוא  באמת.  לחיות  לו  מאפשרות  לא  ואלו  ואחרות, 

מפקיר את חייו לצורך התאוות.

להפך, בדיוק  זה  מהן,  שייהנה  כך  אותו  ישמשו  שהתאוות  במקום 
שהוא משמש אותן כמו עבד, רודף אחריהן, משקיע בהן ומבזבז את כל

זמנו, כספו וכוחותיו היקרים כדי להשיג אותן.

והוא אף פעם לא משיג אותן. כי גם אם כן הצליח להשיג, אז זה רק
את התאווה המזדמנת עצמה, אבל לא את הרגש שאותו רצה. אז הוא
את לשנות  קצת  שצריך  או  מספיק  במינון  היה  לא  זה  שאולי  חושב 

הפרטים כדי לזכות לרגש הנכסף, ואז ממשיך לרדוף, אבל זה שקר.

ריגושי הסביבה

אנשים לרוב לוקחים כמטרה את הריגושים המוסכמים בציבור, אלו
שהסביבה מהללת ומשבחת. שהרי ישנם דברים שכולם מכירים אותם

בתור מהנים ובוודאי שלא יתכן שכולם טועים.

כדורגל, מסיבות, אטרקציות, טכנולוגיה, טיולים, מסעדות, סרטים, 
תחושת את  ממנו  יסיר  שזה  בטוח  אדם  וכך  וכו’.  אלכוהול  אופנה, 

הריקנות האיומה. אבל זה רק חיצוניות מתוך מושפעות מהסביבה.

האדם לא באמת נהנה מהדברים האלו, ואם הוא חושב שהוא נהנה, זה
משום שברור לו שזה מוכרח להיות מהנה.

יגלה שכל מה שהוא יבחן את עצמו, הוא  קרוב לוודאי שאם אדם 
עושה זה רק כדי שאחרים ידעו שעשה זאת. אבל אם אף אחד בעולם לא
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היה יודע מאותה חוויה שעבר, לא היה מתאמץ ומשקיע כלל.

מה זה שווה לשבת במסעדה יוקרתית אם אף אחד לא יודע שישבנו
שם? בשביל מה להסתכן בצניחה חופשית אם אין למי לספר על כך?
אדם רואה כדורגל ושותה אלכוהול כדי להשתייך. כל העניין זה לספר

חוויות, לצלם ולשלוח, לעשות רושם, להתגאות, להפגין אומץ וכו’.

אנשים יושבים במסעדה כדי שכולם יראו אותם יושבים במסעדה. אם
אדם רעב ואין לו כוח לבשל והוא מחפש פתרון זמין לארוחת ערב, אז
הוא יקנה מזון מהיר וזול ויאכל בביתו. אין לו עניין לשלם מאות שקלים

על ארוחת גורמה שהוא לא הצליח להגדיר ובכלל לא טעימה לו.

יוכל לספר לכולם לאחר מכן באיזו אלא שכן יש לו עניין בזה אם 
מסעדה ישב. הוא מעדיף לשלם שלושים שקלים על כוס קפה לא נקיה

עם טעם ממוצע במסעדה נחשבת, מאשר קפה טעים ופשוט של בית.

אנשים מחכים לזה שיראו אותם שם. כל אחד שולף מכשיר מהכיס
ומצלם היכן הוא נמצא, וכך מרגיש שהוא שווה משהו. חשוב לו לתעד
את החוויה כדי שיחשבו שכיף לו ושהוא נהנה, הרבה יותר ממה שחשוב

לו ליהנות מהחוויה עצמה.

לב. הערכה. תשומת  מחפשים.  אנשים  העיקרי שאותו  הריגוש  וזה 
ומעניינים שעושים דברים כבוד. שכולם יחשבו שהם אנשים מרתקים 
מרגשים. כי בפנים הם מרגישים את הריקנות של עצמם, אז לפחות הם

מנסים לפצות על כך ולהראות לאחרים שכאילו כן יש להם מעט תוכן.

אנו חיים בעולם בו אנו מקבלים סיפוק ממה שהחברה חושבת עלינו,
ולכן הדברים החיצוניים תופסים משמעות רבה. אנו מסוגלים להתעסק
מהבוקר עד הערב בדברים חסרי משמעות לחלוטין רק כדי לרצות את

החברה והסביבה שלנו כך שיאשרו ויאהבו אותנו.

ואז אדם יכול לספר בהתלהבות ושמחה שהיה במועדון או טס לחו"ל,
אבל בפנים הכל נשאר רקוב. הוא נעמד מול מגדל אייפל בשיא הטיול
לאושר כל החסכונות של השנה האחרונה בציפייה  שעליו הוציא את 
שצריך לבוא. הוא מסתכל על המגדל, מצלם, מחייך, מנסה להסתדר
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וחושב מה צריך לעשות כעת, הוא מחכה, אבל האושר לא כל כך מגיע.

הוא חושב שאולי עשה משהו לא כשורה ומנסה להבין מה עשו אחרת
רבבות האנשים שהיו פה בימים האחרונים וכיצד כולם כן הצליחו להגיע
להנאה. אולי הלכו לזווית אחרת? אולי עלו לקומה עליונה במגדל? אולי
קנו מזכרת? אולי אכלו במסעדה ליד? איך יתכן שכולם נהנים ורק הוא

לא? הרי זה דבר ברור ומפורסם שמגדל אייפל מביא הנאה.

הוא מנסה ומאלץ את עצמו ליהנות, אבל זה לא הולך. מלא באכזבה,
הוא מחייך חיוך מזויף ושולח לחברים, שלפחות יחשבו שהוא נהנה ולא
יתייחסו אליו ככישלון. הוא היה בטוח שזה יהיה כל כך מרגש לראות את

זה במציאות, אבל פתאום הוא מבין שהכול הצגה. הכל שקר.

יגיע מלהסתכל על מגדל, ולא משנה כמה יהיה האושר בוודאי לא 
גבוה ומיוחד. הוא מסתכל בשעון בחוסר נוחות, ושוקע בהרהורים, איך

יתכן ששילם יותר מאלף דולר על הטיול הטיפשי הזה.

וכך כל אדם מספר לסביבה כמה זה כיף ומהנה, אבל זה חיצוני בלבד.
בפנים הוא מרגיש ריק. וכל מי ששומע ממנו כמה זה כיף, מיד נדלק,
שאולי סוף סוף גם הוא ימצא את האושר האמתי. וכך כולם רודפים אחרי

השמועות, והכל נשאר חיצוני, ריקני וחסר טעם.

פנימיות וחיצוניות

ככל שאדם משקיע בחיצוניות, כך הוא גורע מהפנימיות. כדי להתרכז
מרעשים להתעלם  לבד,  להיות  מאנשים,  להתרחק  צריך  פנימי  ברגש 

והפרעות, וככל שמבטלים את החיצוניות, כך מתחברים לפנימיות.

אבל כששקועים בחיצוניות, הפנימיות נעלמת. וכך המון אנשים רצים,
וכאילו מבלים  עסוקים,  בסידורים,  מטפלים  דברים,  עושים  עובדים, 

נהנים, אבל הכל חיצוני. ואז ממילא הפנימיות מוסתרת ורחוקה.

לכל אדם יש מטרות שהוא רוצה להגשים. אבל בפועל רוב האנשים
עסוקים בהבלי החיצוניות והם אפילו לא מודעים למטרות שלהם.

במקום לעשות חשבון נפש, לשבת לחשוב במשך שעה בכל יום על
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השאיפות ועל הדרך להשיג אותן, אדם מבזבז את כל זמנו על דברים
חיצוניים שלא עוזרים לו כלל.

הוא פוחד להיות לבד עם עצמו. הוא לא עוצר לחשוב. הוא מוכרח
תמיד לומר משהו ולהיות בחברת אנשים. ואם בכל זאת הוא לבד, אז מיד
הוא שולף מכשיר וצופה או מתעדכן במשהו. הוא אוהב לשים מוזיקה

רועשת וכדומה, להיות מוקף חיצוניות ולא להתחבר כלל לפנימיות.

ואז הוא חי חיים שלא שייכים לו. עסוק בדברים חיצוניים, בתאוות
שמחדירים לו ובדברים חסרי ערך שלא תורמים לו. מתעדכן תמיד מה
אחרים עושים וכיצד הם חיים. משאיל חוויות ורגשות מהסביבה ושואף

להגיע לאן שהאחרים הגיעו.

הוא יושב באיזה מועדון עם חברים, באווירה של מוזיקה מחרישת
אוזניים, משלם סכום יפה על כוס אלכוהול, מחייך ומרגיש על גג העולם.
אבל זה בכלל לא טעים לו, זה עושה לו בחילה וכאב ראש, וכל החיוכים

מסתיימים בביתו בתחושות אכזבה, כישלון וריקנות ששוברת אותו.

ולמשל היה יכול ללכת במקום זה לטיול עם חברים באיזה גן שקט
גם היה אפשר לשמוע אחד את השני, לפרוק את כל מה כך  ונחמד. 
לחברים קשובים  להיות  ותרופות,  פסיכולוגים  בזה  ולחסוך  שמעיק 
הקשר את  ולחזק  יותר  להתחבר  שלהם,  החיים  ניסיון  מתוך  וללמוד 

ההדדי לחברות אמתית, לדבר על מטרות נעלות, לתכנן דרך וכו’.

ומובן שאז היה מתמלא הרבה יותר בפנימיות. היה מרגיש הרבה יותר
טוב. היה שואף אוויר, מקבל תובנות לחיים וכו’.

אלא שמבחינת החיצוניות זה לא נחשב, כי הסביבה מחשיבה מקומות
בפני דעתו  את  בילוי, אז ממילא הוא מבטל  והרסניים בתור  רועשים 
הדעה של הסביבה. הוא מתבייש לעשות דברים שמוזרים בעיני החברה.

הוא מוותר על הרגש הפנימי שהוא באמת מרגיש לטובת החיצוניות.

להפוך לאנשים פנימיים

בקשיי יתקל  מופנם  אדם  לחיצוניות.  ברורה  העדפה  ישנה  בעולם 
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הסתגלות לחברה ולסביבה. אדם ביישן ששותק נדחה לחוץ. אנשים גסי
רוח זוכים לתהילה. מי שמציג עצמו כמושלם, חכם, חזק, בעל גאווה

וביטחון עצמי מופרז הוא זה שמצליח. מי שדורך על אחרים מתקדם.

רק עולמו זה רק במדד החיצוני של העולם. מצד האמת,  כל  אבל 
הפנימי של האדם הוא שקובע. שם נקבעים האושר וההצלחה האמתיים.

משה רבינו היה העניו מכל האדם, ואדרבה, הוא זה שזכה לתהילה
האמתית הגדולה ביותר שיש. מתוך שהרגיש הקטן שבקטנים, זכה להיות

הענק שבענקים. מתוך שהיה פנימי, זכה לגדולה אמתית.

כל יהודי צריך לעשות כמיטב יכולתו להתרחק מהשקרים ולהידבק
והשלמות. הבורא באמת. האושר האמתי הוא החיבור למקור האושר 
הוא מקור השלמות והטוב, לכן ככל שנתקרב אליו, כך נתקרב לשפע
ולשלמות. ככל שחס ושלום נתרחק ממנו, נתרחק מהטוב שקיים עבורנו.

ריקנות פנימית

אנשים מתמכרים לתאוות ולא מסוגלים לעזוב אותן. אבל יחד עם זאת
כבר מבינים שהדברים הללו לא יביאו להם אושר אמתי. לכן הם נמצאים

תקועים בין עולם פנימי וחיצוני ומרגישים אובדי עצות.

וכל זה מביא לצרות חדשות. כי כדי להשתיק את הקול הפנימי שזועק,
הם עושים דברים הרסניים ממש ועסוקים כל היום בבריחה.

לוקחים כדורים שיעשו אותם שמחים יותר בצורה מלאכותית, שמים
מוזיקה חזקה שתשתיק את הפנימיות, יוצאים לבלות עם חברים כדי לא
להיות לבד להתמודד עם המצב, הולכים למופעי בידור כדי לצחוק קצת
ולשכוח מהחיים, משחקים וצופים במסכים שיראו להם דמיונות נפלאים

שישכיחו את המציאות. רק לא להיאלץ להתמודד עם החיים האמתיים.

וכל ודיכאון, מתמכרים לסמים, פסיכולוגים  לייאוש  אנשים מגיעים 
תרופת פלא שתשכיח את המצב שלהם ותצייר להם מצב דמיוני טוב
יותר. הם כבר לא מוצאים טעם בחיים, כי הם חשבו שימצאו את זה
בתאוות, אבל זה בוודאי לא זה. הרגש אומר להם לרדוף אחר תאווה כזו
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או אחרת, אבל בשכל הם כבר מבינים שזה לא מה שיעזור להם.

האדם נשאר עם קנאה שאוכלת אותו. כשהוא מסתכל על אחרים, הוא
זוגות נחמדים,  חיוכים  החיצוניים.  הדברים  את  שטחית  בצורה  רואה 
אוהבים, מוצרים חדשים, בתים יפים וכו’. ובדמיון שלו זה בדיוק מה

שחסר לו כדי להיות מאושר. הוא בטוח שהם מאושרים ממש.

הוא מבין שהוא ריקני וכושל, וברור לו אם כן שהתאוות שהשיג אינן
שוות כלל. אבל יחד עם זאת הוא עדיין בטוח שהאושר מגיע מתאוות

אחרות, כי הוא רואה אחרים שכן הצליחו להגיע לאושר.

אלא שהוא לא יודע שכל זה רק אשליה חיצונית. שאותו אדם שמחייך
לכולם סובל מדיכאון, אותו זוג אוהבים סובל מבעיות שלום בית, המוצר

הנוצץ מלא בתקלות ופגמים, הבית מלא בעיות וצריך תיקונים וכו’.

וגם אם נאמר שאותם אנשים באמת כל היום מחייכים והבית שלהם
מלא אהבה ושמחה, מכל מקום כל זה רק צד אחד שבהם. אבל יש בהם
גם המון צדדים פחות יפים. אלא שהקנאה מסתירה את התמונה הכוללת.

יש אדם עשיר, אבל עם בעיות קשות של שלום בית. יש אדם עם שלום
בית מצוין, אבל אין לו נחת מהילדים. יש אחד עם נחת, אבל הוא חי

בעוני. וכך לכל אחד יש יתרונות וחסרונות.

אדם ששקוע בתאווה שוכח מכל מה שיש לו ומסתכל רק על אותה
תאווה שחסרה לו כאילו שהיא שווה יותר מהכול. וממילא, הוא מקנא
באחרים, כי אפילו אם החיים שלהם גרועים, מכל מקום יש להם את

אותה תאווה נחשקת.

שכולם המצליחים  המפורסמים  אצל  בבירור  זה  את  לראות  ניתן 
חולמים להיות כמותם. הם מתחתנים, מתגרשים, מתחתנים עם מישהי
יפה ועשירה יותר, שוב מתגרשים, מתחילים עם סמים, נכנסים לדיכאון,
הולכים לפסיכולוגים ומסיימים בסוף בכל מיני מצבים מביכים ובזויים

מול המצלמות, בבתי משפט, במוסדות שיקום או לאחר ירייה בראש.

ואז אנשים עושים חשבונות ולא מבינים איך זה יכול להיות. הרי היה
בגלל דווקא  היו מאושרים? אלא אדרבה,  יתכן שלא  איך  הכל.  להם 
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שהיה להם את כל הגשמיות החיצונית, אז הם היו אומללים ממש.

צריך להבין שכל ההבלים שנראים נוצצים מבחוץ הם לא מה שיעזרו
לנו בחיים והם לא יביאו לנו אושר. אנו מוכרחים להבין מהי דרך האמת

כדי שנוכל להתחיל לטפל בעצמנו.

אדם שמכור לסמים בטוח שהם יסדרו לו את החיים ויהיה לו הכי טוב
איתם. אם הוא רוצה להיגמל הוא מוכרח בשלב הראשון להכיר בעובדות
לשלבים להמשיך  ניתן  מכן  לאחר  רק  לו.  מזיקים  שהסמים  ולהבין 

הבאים, לעשות עבודה ולהתקדם. בלי זה אין בכלל מה שיניע אותו.

להבין מהו אושר אמתי

כדי להבין איך להגיע אל האושר, מוכרחים לדעת קודם כל מהו בכלל
אותו אושר. לשם כך עלינו להתנתק מכל אותן תאוות, מכל הרגשות
החולפים, מכל הדמיונות הסוחפים, ולנסות להסתכל על הדברים בצורה

שכלית, עמוקה ואמתית יותר.

ניתן בקלות להבין שהאושר הוא דבר פנימי שאינו תלוי בגשמיות. הרי
אדם עשיר למשל לא מסתובב עם כל העושר והנכסים. כשהוא נמצא
ברחוב, אין הבדל חומרי בינו לבין עני מרוד העומד לידו. כרגע שניהם

באותה מציאות גשמית. ההבדל הוא רק בפנים, בידיעה שהוא עשיר.

ואם כן, מובן הדבר שאם אותו עשיר יעזוב לרגע את המחשבה על כך
שהוא עשיר ויחשוב על משהו מטריד ולא נעים, אז באותו הרגע הוא
יהיה מוטרד ועצוב. וכך גם אם אותו עני יחשוב על אירוע משמח שקרה

לו, אז הוא יהיה שמח. זה כלל לא תלוי בכמות נכסים או מזומנים.

אם אדם מרגיש שמחה ואושר בימים הראשונים של נישואיו, אז אותה
שמחה מלווה אותו גם כשהוא נמצא בקניות, אפילו שאשתו הטרייה כלל
לא נמצאת לידו באותה העת. ואם למשל יש לאדם בעיות שלום בית, אז

גם כשהוא נמצא לבדו בנופש זה יטריד אותו. כי הידיעה נשארת אתו.

דבר חיצוני הוא מקרי, זמני, לא מוכרח ויכול להשתנות. הוא לא חלק
מאיתנו. אבל ההרגשה הפנימית נשארת איתנו, ולכן עלינו להתמקד בה.
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לכל אדם יש מעלות וחסרונות, רק המיקוד שונה. אדם לא יכול לכעוס
על דבר מסוים ובו זמנית לשמוח מדבר אחר. אם הוא כועס, אז הוא

שוכח מכל השמחה, ואם הוא שמח, אז הוא שוכח מכל הכעס.

ויוצא שהאושר אינו נובע ישירות ממצבי החיים, אלא מהשקפת עולם
פנימית. לא משנה המצב הטכני, אלא היכן האדם נמצא בפנימיותו. ושם

עיקר העבודה שעל האדם לעשות כדי להשיג משהו אמתי.

לא נהנים מהרגלים גשמיים

ואפשר לקבל הוכחה ברורה לזה שהאושר לא תלוי במצב. שהרי בעבר
לא היו כל השכלולים שיש היום. היה צריך יום שלם לכביסה בנהר, היה
צריך לשאוב מים מבאר רחוקה, לא היה מקרר או תנור חשמלי, לא היו

טלפונים או מזגנים, אפילו לא גפרורים, הכל היה מסובך וקשה יותר.

כמה חושבים  כך.  לחיות  אפשרי  לא  שזה  חושבים  כולם  היום  אז 
מסכנים היו הדורות הקודמים. וכמה מזל שאנחנו נולדנו בדור הזה עם

כל השכלולים הנחמדים שמקלים על החיים.

אלא שכל מי שינסה להעיף היום מבט על אנשים ברחוב, יגלה שרובם
לא כל כך מרוצים. אנשים לא מחייכים ושמחים כל היום בגלל כל מה

שיש להם. כי הם התרגלו.

כשאדם פותח את ברז המים ומקבל מים בשפע, ועוד עם אפשרות
נוחה וקלה למים קרים או חמים, אז הוא צריך להיות שמח ומאושר מכך,

גם אם לא היה לו שום דבר אחר בחיים.

אלא שהיום כל אדם פותח את ברז המים ומרגיש שאין בזה משהו
מיוחד. הוא אפילו מסוגל להתלונן שהטעם של המים לא משהו או שהם

לא מספיק קרים.

פעם כשהיו הולכים לבאר הרחוקה וסוחבים דליים כבדים של מים
שבקושי היו יכולים להספיק לצרכים בסיסיים, אז ברז פשוט כמו שלנו
היה חלום דמיוני שכל אדם היה בטוח שיהפוך אותו למאושר. אבל היום

זה דבר של מה בכך.
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ומכאן נוכל להבין, שגם אם נשיג את כל החלומות הגשמיים שלנו, זה
אותנו יהפוך  זה  להפך,  ואושר.  פנימית  שמחה  לנו  יביא  לא  כלל 
הנוחות. התאוות  ללא  להסתדר  נוכל  שלא  יותר.  ומפונקים  לתלותיים 

וכמו שהיום לא נצליח לתפקד בלי כל השכלולים שהתרגלנו אליהם.

וכי נצליח לשרוד בלי מקרר, מזגן, ברז מים וחשמל? בלי כל המזון
וקל מהיר  פתרון  ונותן  המטבח  בארונות  רב  זמן  שמחזיק  התעשייתי 
להעברת תחושת רעב מזדמנת? בלי כלי תקשורת ומכשירי בידור? בלי

כלי תחבורה? בלי בית כיסא נגיש בתוך הבית?

מאושרים לא  נשארנו  האושר,  מצד  לנו.  הזיקו  רק  השכלולים  כל 
יותר הרבה  ותלותיים  למפונקים  הפכנו  התלות,  ומצד  מידה.  באותה 

מהדורות הקודמים, שהם הצליחו להסתדר בקלות.

אדם תמיד רוצה להשיג עוד ועוד. לקנות את המכשיר ההוא ולעצב
את הבית כמו השכן ולעשות עוד כסף וכו’. אלא שכל מה שנשיג לא
יעזור. היום לכל אדם פשוט יש את כל מה שעשירי הדורות הקודמים לא

יכלו אפילו לדמיין ולחלום. ואנו אפילו לא טיפה יותר מאושרים.

לא סובלים מאילוצים שהתרגלנו אליהם

צריך להבין שכל מה שאנו חושבים על הדורות הקודמים, כמה היו
מסכנים, כמה סבלו, כמה היה להם קשה וכדומה, זה רק מתוך העיניים

שלנו, מתוך רגילות לשפע. אבל מנקודת המבט שלהם זה כלל לא כך.

כי מבחינתם זה היה רגיל. הם לא הרגישו חוסר, כי התרגלו לדרך
החיים שלהם ולא הכירו צורה אחרת. לכן קיבלו את הכל בשמחה.

מכל זה נוכל להבין דברים נפלאים. ולמשל שעדיף להסתפק במועט
וככל שנתרגל לפשטות, כך נהיה פחות תלותיים ונחווה פחות אכזבות.

בנוסף, אפשר ללמוד שישנם הנאות ושפע עצומים שאנו עדיין לא
מכירים ולכן איננו מרגישים בחסרונם. מי יודע איזה אושר רוחני והשגות
נפלאות אפשר להשיג, שאנו כלל לא משערים בדעתנו. כמו שפעם לא
שיערו שיתכן דבר כמו רכב, מזגן או טלפון סלולרי, ולכן לא הרגישו
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בהשגות או  להשם  בחיבור  חוסר  מרגישים  לא  אנחנו  גם  כך  חוסר, 
רוחניות, רק משום שאנו כלל לא מכירים את זה. ואילו היינו יודעים על

מה מדובר, היינו מוותרים על הכל ומשלמים עבור זה כל הון שבעולם.

יהפוך למאושר מתאוות לא  ללמוד שהאדם  יותר מכל אפשר  אבל 
גשמיות. בין אם יהיה לו שפע עצום ובין אם יהיה מצומצם, מכל מקום
לאחר זמן הכל יהיה רגיל. האושר תלוי רק ברגש הפנימי שבתוכו. ומכאן

נבין את הדרך להיגמל מכל אותן תאוות שקריות שמסנוורות אותנו.

גמילה מתאוות חיצוניות

אדם שמכור לתאווה כלשהי, בטוח שאי אפשר בלעדיה. אבל לפעמים
קורה שאדם נגמל מהדבר ואז מסתכל מנקודת מבט שונה ומבין כמה

טיפשי ורדוד היה אותו עניין. ויוצא שההנאה היא לא מעצם הדבר.

ומה שלו,  הנוכחיים  ההנאה  הרגלי  את  יש  אדם  שלכל  לראות  קל 
שגורם הנאה לאחד, לא בהכרח יגרום הנאה לחברו. בעוד שאדם אחד

ייהנה ממוזיקה מסוימת למשל, אדם אחר ייהנה ממוזיקה שונה לגמרי.

אי אפשר להשוות ולומר שההנאה של האחד גדולה יותר משל השני,
כי לכל אחד הנאה אחרת מדברים שונים. האחד הורגל לשתות קפה עם

שתי כפיות סוכר וחברו שותה עם חצי כפית.

אי אפשר לקבוע בהחלטיות איזה מהם טעים יותר, אלא שכל אחד
אוהב את מה שהתרגל אליו. בשביל האחד חצי כפית זה מר, ובשביל

השני שתי כפיות זה מתוק מדי.

מכאן נוכל להבין שאם נרגיל את עצמנו לדרך כלשהי, אז בוודאי לא
יכול הוא  לו,  לא בריא  וכמו שאם אדם מבין שהסוכר  נסבול ממנה. 
להתחיל לשתות קפה ללא סוכר כלל. ואמנם בהתחלה יהיה לו מר, ואולי
וילמד יהיה לו טעים, אבל בסוף הוא יתרגל  במשך כמה שבועות לא 

ליהנות מזה. ואז אם ישים כפית סוכר בקפה, זה יהיה עבורו לא טעים.

שבמקום עצמו  את  להרגיל  צריך  אדם  מתאוות.  להיגמל  ניתן  כך 
להתעסק עם הבלי העולם, שיחדיר לעצמו צימאון לרוחניות. שיתרגל
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יראי אנשים  בחברת  מצוות. שיסתובב  לקיום  שיתרגל  גמרא.  ללימוד 
שמיים. ואז ממילא יכניס לעצמו תאוות טובות, שהתורה והמצוות יהיו

הדברים שאליהם הוא משתוקק ומהם הוא נהנה.

בתחילה זה יהיה מאולץ, אבל עם הזמן יבוא ההרגל, ואז הוא ייהנה
מזה ממש, לא פחות ממה שהיה נהנה קודם לכן מהבלי העולם. הוא

יהיה מכור לזה. הוא ישתוקק לעשות התבודדות או ללמוד דף גמרא.

כי לא עצם הדבר מביא את ההנאה, אלא הרגשת המילוי של החוסר
שהוא עד  גמרא  בדף  חוסר  לעצמו  האדם החדיר  ואם  הנאה.  מביאה 

מתאווה לזה, אז זה מה שיביא לו הנאה.

וכמובן שהרווח יהיה עצום, כי בענייני הרוח, מלבד הנאה חיצונית של
השלמת חוסר, יש גם מילוי פנימי אמתי. שמתחברים לאינסוף המושלם.

גם צריך למצוא את האווירה זמן רב עד שיתרגל,  ייקח  זה  ואמנם 
זה. להיגמל מכל זה בידיים שלו להביא את  וכדומה, אבל  המתאימה 

התאוות הבזויות ולהחדיר לעצמו תאוות טובות לדברים מועילים.

חיים מוגבלים?

ביותר של הגדולים  השקרים  אחד  על  לעלות  נוכל  הדברים,  מתוך 
לעשות שצריך  נראה  שהרי  כמגבילה.  התורה  את  מציג  שהוא  היצר, 

ויתורים, להגביל תאוות ולהתאמץ ממש בעבורה.

אלא שאותה הגבלה וגמילה מתאוות מביאה לחופש האמתי. אם ננסה
להתעמק ולחקור את הרגעים הטובים ביותר והחופשיות הגדולה ביותר

שיש לנו בחיינו, נגלה שהגענו לכל זה דווקא מתוך מוגבלות.

ילד קטן הוא מוגבל מאוד ומכריחים אותו לעשות דברים נגד רצונו.
ללמוד בבית הספר, לא ללכת לישון מאוחר, לא לאכול מאכלים מזיקים,

לא לעשות דברים מסוכנים וכו’.

וכך האדם גדל וכמעט במשך כל חייו הוא נמצא במסגרות מסוימות
שמגבילות אותו. הוא לומד כדי לקבל השכלה, עובד כדי להשתכר, נושא
רוכש בית כדי שיהיה מקום חמים לחזור אישה כדי להקים משפחה, 

 403 



איך להיות מאושרים  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

אליו, מביא ילדים שמביאים לו אושר רב וכו’.

אמנם כל דבר כזה מגביל אותו מאוד, אבל הוא מבין היטב שזו הגבלה
טובה שתתן לו הרבה יותר חופשיות במקומות חשובים יותר. הוא מוגבל
לגור דווקא בבית הזה ועם האישה הזו, ולטפל בילדים ולקבל אחריות

וכך כל החיים שלו מוגבלים. אלא שזה הדבר הנפלא ביותר בחייו.

ויש ילדים שגדלים עם שפע גדול ובלי הגבלות מההורים. הם יכולים
לשחק כל היום במקום ללכת לבית הספר, ללכת לישון בשלוש בבוקר

ולקום באחת בצהריים. אלא שהם האומללים והמסכנים ביותר.

יש כאלו שלא מתחתנים כדי לא להגביל את עצמם, אלא שהם חיים
בריקנות נוראה, חוזרים בכל יום לבית ריק, בלי אף אחד שדואג להם או
אוהב אותם. יש כאלו שבשום אופן לא יסכימו לעבוד, שהרי זה בוודאי

לא כיף להם. אלא שגם לא יהיה להם מקור הכנסה.

הגבולות נותנים לאדם ביטחון. הוא צריך מסגרת, הוא צריך להשתייך
למקום מסוים, הוא צריך לצמצם את עצמו לעניין מסוים כדי להתמקד

בו, ורק מתוך אותן מוגבלויות הוא יכול לזכות להיות חופשי באמת.

דרך הגבול מגיעים אל החופש

לצורך משל, נדמיין שני אנשים שרוצים לשמור על המשקל שלהם,
אלא שהאחד מחליט להגביל את עצמו והשני רוצה להיות חופשי.

לעצמו תפריטים מסוימים יערוך  אז אותו אחד שמגביל את עצמו, 
ויאסור על עצמו מאכלים שונים, בעוד שהשני ינהג בחופשיות ואפילו
ירשה לעצמו ללגלג על כמה שחברו מסכן ומוגבל. הראשון נשאר רעב

ומוגבל בעוד שהשני נהנה ושבע.

אבל כאשר נבחן את הדברים לאורך זמן, אז נראה שהראשון הגיע
לתוצאות, הגיע לסיפוק ואושר, שמח מדרך חיים חדשה ומרגיש חופש
אמתי. השני לעומתו הפך לאומלל, הוא שונא את המראה שלו, מערכות

גופו לא מתפקדות טוב, דלתות נסגרות לפניו והוא המוגבל הברור.

אדם חופשי הוא לא כזה שעושה כל מה שבא לו. להפך, הוא המוגבל
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שהולך בעל כורחו אחר תאוות ויצרים ללא שליטה. הוא לא יכול לבחור
להתנגד. אדם חופשי באמת הוא מי שנמצא בשליטה, שיכול להגביל את

עצמו ללכת נגד הטבע, כך שיצליח להגיע למקומות טובים יותר עבורו.

אנשים מצליחים הם אלו שהשקיעו, שהתאמצו, שוויתרו על תאוות,
הבלים ובזבוז זמן כדי להשקיע במה שהיה חשוב להם. כשכל החברים
בתחומם, לעסוק  עצמם  את  הגבילו  הם  בשטויות,  התעסקו  שלהם 

להשקיע, להתאמן ולהתמקצע כדי להיות הטובים ביותר.

שישר ילדים  יהיו  אז  וממתקים,  סוכריות  קטנים  לילדים  יביאו  אם 
כל אם הכשרות מהודרת קודם  כאלו שיבדקו  יהיו  אבל  לפה.  יכניסו 

ומתאימה להם, ואם לא, אז הם לא ירצו לאכול.

אם מישהו יסתכל מהצד, הוא יחשוב כמה מסכנים ומוגבלים אותם
ילדים שאסור להם לאכול את הסוכריות. אלא שזה בדיוק להפך. אותם
כמו ומוכרחת  בהמית  בצורה  פועלים  לא  הם  בגופם.  שולטים  ילדים 
עבדים של היצר, אלא מתוך שיקול דעת. הסוכריות בעוד חמש דקות

כבר יישכחו, אבל הסיפוק והשליטה שרכשו ילוו אותם עוד זמן רב.

ולרוב כך גם יגדלו. שבכל פעם שיהיה איזה עניין מפתה, הם יפעלו
מתוך מחשבה ושיקול דעת, ולא יהיו כמו עיוורים שעושים את כל מה

שהיצר מכתיב להם לעשות.

יהיה להם כוח רצון חזק. יהיו להם ערכים. הם לא יהיו משועבדים
ונכונות. לא במה יצליחו לבחור בחירות טובות  ליצרים ולתאוות. הם 

שנראה נוצץ, אלא במה שנכון, אמתי וכדאי.

אותם ילדים שמכניסים ישר לפה, פועלים על פי יצרים. כמו שבהמה
רואה אוכל ואין לה אפשרות לבחור שלא לאכול, כך הם רואים ממתקים

ולא יכולים לבחור שלא לאכול.

ולרוב כך גם יגדלו. שבכל פעם שיתקלו בפיתוי כלשהו, מיד ישכחו
את ההיגיון והשכל ויבגדו בערכים כדי להשיג איזו תאווה מזדמנת.

אדם ממוצע שרחוק מתורה ומצוות לא בוחר בכל הבחירות שלו. יש
גדול, עם מכשירי מול מסך  ספה  עם  לכל האחרים,  לו סלון שדומה 
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תקשורת אופייניים, לבוש ותסרוקת מקובלת וכו’.

וכי הוא יכול לוותר מרצונו על המנה שלו באולם השמחות? וכי נערה
וצנועה בשונה מכל חברותיה יכולה לבחור להתלבש בצורה מכובדת 

לכיתה? אנשים משועבדים ללכת בעל כורחם אחר היצר והסביבה.

דעת ערכים,  מתוך  ולפעול  הטבע,  נגד  ללכת  שיכול  שמי  ויוצא 
ומחשבה אמתיים, הוא החופשי האמתי. שלא היצר יחליט עבורו מה

לבחור. זהו חופש אמתי.

המצוות מגבילות אותנו מבחינה גשמית, אבל הן אלו שמשחררות את
היצרים, הגוף,  משעבוד  חופשיים  להיות  שלנו,  הרוחניים  הגבולות 
החוקים וכל כללי העולם. הן כרטיס הכניסה שלנו אל החופש הרוחני,

אל חיים של משמעות עם סיפוק רוחני.

להחדיר לעצמנו מודעות

אנשים מוכנים לסבול, ואפילו לקבל ייסורים על עצמם מרצון ובחירה,
אם הם יודעים שהמטרה שווה את זה. והם אפילו שמחים בזה ממש.

אדם מוכן לעבוד קשה בשמש במשך יום שלם, אם הוא יודע שחבויים
שם באדמה יהלומים. אנשים משלמים כסף כדי להתייסר ולסבול בחדר
כושר, בלימודים, באימונים או בבדיקות רפואיות. מובן שעדיף להתאמץ

להשיג דבר טוב, מאשר להישאר בנוחות זמנית ולהפסיד שפע רב.

הצהריים עד  שישנים  כאלו  יש  בבוקר.  קמים  שאנשים  הסיבה  וזו 
ואחרים חושבים כמה כיף להם, שאין להם דאגות והכל קל ונוח בלי
להתאמץ. אבל מצד האמת זה הפוך. אלו אנשים מסכנים ללא מטרה
כבדות, חשים  חייהם,  את  מבזבזים  בשבילה.  לקום  ששווה  אמתית 

חולשה, עייפות, החמצה וחוסר טעם בחיים.

וכך הרבה אנשים מצפים בקוצר רוח לחופש, לפנסיה, לשחרור, לחיות
בלי מחויבות, אבל לאחר זמן מה של חוסר מעש משתגעים. כבר לא

יודעים מה לעשות ורק רוצים לחזור לאיזו מסגרת.

אדם שקם בבוקר זה אומר שיש לו מטרה. שיש לו עניין. ואמנם זה
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קשה לקום מוקדם והוא מעדיף להמשיך לישון, אבל הערך הפנימי של
לקום, מה  בשביל  לו  שיש  ויוצא  העצלות,  על  גובר  ועשייה  תכלית 

ואדרבה, זהו האושר האמתי.

אושר מגיע מהגשמת התכלית, מהשגת מטרות, מהתגברות.

אדם שצופה יום שלם במסך מרגיש רע. הוא לא מבין למה, אבל כך
היא המציאות. כי הנשמה דורשת ממנו עשייה והשגת מטרות. הדברים
הנוצצים והרגשיים, שמביאים סיפוק תאוות מיידי או שנובעים מעצלות,

מביאים לריקנות פנימית.

מודעות למטרות הנעלות, לעצמנו  נצליח להחדיר  ולכן מובן שאם 
להבין את משמעותן וערכן, לחשוב כיצד כל פעולה קטנה עושה דברים
עצומים בעולמות העליונים, אז ממילא נפעל להשיגן ונוכל לשמוח מזה

ממש, כי יש ערך אמתי ומטרה לעשייה שלנו, וממילא זה מביא אושר.

היופי שבפשטות

ואמנם הדבר נשמע כל כך פשוט, אבל מטבע האדם הוא לא מוכן
לקבל דברים כל כך פשוטים ובטוח שזה מוכרח להיות מסובך יותר.

וכך הוא עצמו מסבך את העניינים. במקום להתמקד במה שבאמת
חשוב, להתקדם לתכלית וליהנות מהפשטות, הוא עושה חשבונות איך
לעקוף את המערכת ולהצליח יותר. הוא משקיע בהבלים מזדמנים וחסרי

משמעות ושוכח מהמטרה. משקיע בדרך ומזניח את המטרה האמתית.

ולמשל הרבה אנשים רוצים חיי משפחה טובים. הם חולמים על בית
מרווח שנעים לגור בו, אבל לשם כך צריך כסף. אז מחפשים עבודה, אבל
מקצוע, בלימוד  משקיעים  אז  וטובה.  איכותית  עבודה  לוקחים  כבר 
קריירה תובענית, שעות נוספות, טרדות, אחריות. וצריך גם רכב לעבודה,
אבל הולכים הרבה למוסך, אז מחליטים להשקיע ברכב יקר ואמין יותר.

וכך רמת החיים גדלה בהתאם ומחייבת. צריך ביגוד יוקרתי שיכבד את
זה כל  וכו’.  וטיולים להירגע מהלחץ  נופש  התפקיד, מוצרי תקשורת, 
תופס לו הרבה משאבים. זה דורש זמן לטיפול והשקעה, תופס מקום
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במחשבה, הוא משעבד את עצמו להלוואות כדי לממן את זה וכו’.

וכך בסופו של דבר אדם מוצא את עצמו עובד קשה בלי מנוחה, לחוץ,
מותש, כועס, טרוד, מלא בדאגות במשך כל היום, וכך אינו מחליף מילה

עם אשתו ובקושי רואה את הילדים. וגם כשנפגשים זה מלווה בעצבים.

כל המטרה שלו הייתה חיי משפחה טובים. לשם כך עשה את כל זה.

אבל הוא השיג בדיוק את ההפך. הקריירה, התאוות והכסף הפכו לעיקר.
וכי לא היה עדיף לגור אפילו בצריף קטן ללא חשמל, והעיקר שהמטרה

שלו הייתה מתקיימת וחיי המשפחה היו טובים?

רוב האנשים טרודים מהבוקר עד הערב. זה נראה כדבר מוכרח וברור,
שהרי כולם חיים בצורה כזו. במקום לדבוק במטרה, הם משקיעים בכל

הטרדות שמסביב, שהם רק עוד תחנה בדרך אליה, מתוך פיזור הנפש.

וכדומה. הבעיה היא ואמנם אין שום פסול בעושר או רכוש גשמי 
שמשקיעים בעיקר בזה וזונחים את המטרה העיקרית שהיא הרוחניות.

שכל אדם בעל שכל שיחשוב עם עצמו מהי מטרת החיים שלו ובשביל
מה כדאי לטרוח, בוודאי יחשוב על ענייני הרוח. הוא יודע שהוא לא בא

לעולם בשביל להרוויח הרבה כסף או בשביל לנצח במשחק מחשב.

הוא יחשוב על דברים נשגבים, לעבוד את השם, להיות אדם טוב יותר,
להגיע להשגות, לפתח חכמה נפלאה, להיות אהוב על כולם וכו’.

ולהפקיר את לזנוח מטרות אמתיות  נטיית האדם היא  אבל בפועל, 
הזמן בריגושים מזדמנים, להפוך את התאוות הרגעיות למרכז החיים.

טלפונים, טיולים,  נשים,  אוכל,  רכב,  רכוש,  בכסף,  משקיע  הוא 
מחשבים, סרטים, שירים, משחקים, בילויים, קניות, דיבורי סרק וכו’. כל
בר דעת מבין שזו לא דרך למטרה כלשהי, אלא כניעה לתאוות של הרגע.

וכל זה עוד בדברים שהוא חושב שהוא נהנה מהם. אבל מה שמעסיק
אותו בעיקר במשך היום זה בכלל טרדות שהוא כלל לא חפץ בהן, אלא
שהוא מוכרח. עבודה, סידורים, תיקונים, מנהלה, חשבונות, נסיעות וכו’.

ואמנם הוא יכול לטעון שהרי הוא מוכרח לעשות את זה, כיוון שעליו
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זה מחייב וכל  להקים משפחה,  לישון,  לאכול,  לגור בבית,  להתקיים, 
ודורש השקעה. וכי לא יעבוד? לא יטפל בילדים? לא יערוך קניות?

אבל הוא עצמו מגביר את כל הטרדות האלו. כפי שאמרו חז"ל, מרבה
נכסים מרבה דאגה. וכפי שפעם לא היה הרבה שפע כמו היום, אבל היו
הרבה פחות טרדות. היה ראש פנוי ונקי. ככל שאדם דורש יותר, כך הוא

הופך לתלותי, טרוד ובעל דאגות.

אדם רואה את הנהנתנות שלו בתור הכרח. וכך גם את כל הסידורים
והטרדות הנצרכים לאותה נהנתנות. אבל את העיקר הגדול, את החיוב
שמוטל עליו ללמוד תורה ולקיים מצוות, את התכלית הגדולה שלשמה

בא לעולם, הוא פשוט זונח בצד כאילו שזה מותרות לשעות הפנאי.

הוא משקיע כמה מתוכו  היום שלו,  סדר  לבחון את  יכול  אדם  כל 
בדברים מזדמנים, בתאוות ועניינים חולפים, וכמה הוא משקיע במטרות

אמתיות שעבורן הוא חי ובשבילן הגיע לעולם.

עלינו לעזוב את כל הסיבוכים ולהשקיע בפשטות. במקום להתמקד
בדרך, פשוט לדבוק במטרה. ולכל הפחות למצוא זמן ולהשקיע לפחות

מעט במטרה העיקרית, וכפי שתמיד מוצאים זמן להכרחים הגשמיים.

הקול הפנימי שזועק

לו את נתן  יתברך  אדם צריך מעט לחשוב, בשביל מה בכלל השם 
החוסרים שיש לו כעת? מדוע אינו נותן לו את כל מה שהוא רוצה ללא

גבולות? אלא מובן שיש לזה עניין רוחני עבורו.

החיים את  ויחייה  אליו  יתקרב  שהאדם  רוצה  הוא  ברוך  שהקדוש 
בצורה אמתית ועמוקה ולא בשטחיות כמו כולם. אלא שהאדם מתעלם
מתוך חוסר מודעות. לכן הוא נותן לו חוסר, כדי שיצטרך לפנות אליו.

שלא יהיה מרוצה מהדרך הקלוקלת שלו, אלא שיבין שהוא חסר.

וכך כשירגיש שחסר לו משהו, הוא יתחיל לשמוע את הקול הפנימי
להתחיל יבין שעליו  הוא  ואז ממילא  הדרך.  לא  שזו  לו  שלו שאומר 
לחפש את הדרך האמתית. ובכל פעם שינסה לקצר את הדרך ולהסתפק
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בתאווה כזו או אחרת, אז לא ירגיש סיפוק. כי השם יתברך קורא לו אליו.

ורק הקרבה אליו תביא להשלמה יתברך הוא מקור השלמות,  השם 
וסיפוק. כל דרך אחרת תוביל לחוסר וריקנות. יכול להיות לאדם הכל

מבחינה גשמית, אבל לא יהיה לו כלום. כי הנשמה נשארת צמאה.

וכך במקום ודבוק בהרגלים.  אלא שהאדם מטבעו הוא קשה עורף 
להתקרב אל השם יתברך בפשטות ולהשיג השגות נפלאות, אושר עילאי,
רוחניות מרוממת ושפע אינסופי חסר גבולות, הוא מנסה פשוט להשתיק

את הרגשת החוסר שהשם יתברך שולח לו.

וכמו שאדם חולה, ואז הגוף שולח לו סימנים כך שיהיה מודע לכך
כיצד לטפל בבעיה, הוא לעצור לחשוב  וינסה להתרפא, אבל במקום 
התסמינים את  להעלים  כדי  כאבים  לשיכוך  תרופות  לוקח  פשוט 

ולהתעלם מכך שהוא חולה. הוא בורח במקום לטפל בשורש העניין.

וכך רוב האנשים מתעלמים. לא רוצים לעשות צעד רוחני קדימה. הם
איזו לרדוף אחר עוד  ורק  מעדיפים להמשיך לחיות את החיים כרגיל 
תאווה שכאילו תהפוך אותם למאושרים. הם יודעים שכבר רדפו אחר
ולא הביאו להם סיפקו אותם  לא  כל אלו  והרי  ורבבות תאוות,  אלפי 

אושר, אבל הם מתעלמים ובכל פעם בטוחים שכעת הם יצליחו.

לקבל הנאה ממקור ההנאות

אבל מובן הדבר שאדם אמתי שמשקיע מעט מחשבה בזה, מיד יוכל
ורוחני יצליח להביא אותו לאושר אמתי. רק להבין שרק שינוי פנימי 

קרבה להשם יתברך, היא שיכולה להביא מילוי פנימי.

בדרך זאת  לעשות  מוכרח  אמתית  לשלמות  להגיע  שרוצה  אדם 
שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהרי מלבד הקדוש ברוך הוא לא קיימת

שלמות. הוא מקור השלמות ורק הקרבה אליו היא האושר האמתי.

לפעמים אדם עלול לחשוב שאולי זה כיף לעשות עבירה כזו או אחרת,
שאמנם התורה אוסרת את המעשה, אבל נראה שיש בזה רווח. אבל זה
שקר. כי לא יתכן שיצא רווח אמתי מתוך ריחוק מהשם. זה אולי יוסיף
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משהו בחיצוניות, אבל בפנימיות, באושר האמתי, זה בוודאי ירחיק.

וכן להפך, שאדם יכול לחשוב שאין לו חשק ללמוד תורה או שזה
טורח לקיים איזו מצווה. אבל בפנימיות, זה מה שיביא לו אושר אמתי.

כי הוא יתחזק באמונה ויהיה מחובר יותר לקדוש ברוך הוא.

אדם רודף תאוות כיוון שהוא מחפש משהו שימלא אותו. אבל מובן
שהתאווה עצמה ריקנית וחסרת תוכן. המילוי האמתי הוא פנימי ורוחני.

אם יעסוק בלימוד דף גמרא, עיון ופלפול בדברי תורה, עשיית חסד,
קיום מצוות, אז אולי זה יהיה קשה, ומבחוץ זה ייראה כדבר משעמם ולא

מרגש. אבל אם יעשה זאת, יתמלא בפנימיות וירגיש התעלות וסיפוק.

במבט ראשון נראה לכולם שאנשים יראי שמיים ששאיפתם להתקרב
לקדוש ברוך הוא סובלים מאוד בחייהם. או שלכל הפחות אינם נהנים

כמו פורקי עול המצוות שמתמקדים בהנאות העולם.

אנשים יראי שמיים אינם יכולים ללכת לחוף ים מעורב, לעשות טיולי
ג’יפים בשבת, לצאת למועדון או לעשות דברים רבים אחרים שאסורים

על פי התורה הקדושה. אבל צריך להבין שהם בוודאי לא סובלים מזה.

וכמו שלכל אדם יש את כי מהצד הגשמי החיצוני, מתרגלים לכל. 
שגרת החיים שלו שאף אחד לא צוהל משמחה ממנה וגם לא בוכה מכאב
ממנה. זה הרגל חסר רגש. יש כאלו שהתרגלו להנאה כזו ויש שהתרגלו
ומרובות דרכים שונות  ויש  לכל אחד תחביבים שונים  להנאה אחרת, 

להנאה. יש שנהנים ממועדון, ולעומתם יש שנהנים מסעודת שבת.

כי הם יראי שמיים מתעלים ומתעצמים.  אבל מהצד הפנימי, אותם 
מקבלים מילוי רוחני ממקור האושר, השמחה והשלמות. סעודת שבת

כהלכתה מביאה עונג ושלווה ששום מועדון לעולם לא יצליח להביא.

וזהו האושר הגדול ביותר. החיבור הרוחני להשם הוא הדבר המעצים
ביותר שקיים. אותו חיבור פנימי בתוכנו. רק כך אפשר להיות מאושרים,

מתוך הגשמת התכלית ודבקות בהשם יתברך.
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חיבור על ידי כלים

ככל שאדם מעמיק יותר ומתבונן, כך המציאות מביאה אותו לחפש
רוצה יתברך. הוא  קרבת השם. הוא הופך להיות צמא לחיבור להשם 
לעבוד אותו בכל כוחו ולהידבק בו, מעבר לקיום המצוות בשגרה. הוא

רוצה להרגיש ממש את האור הנפלא. להפוך לרוחני וקדוש.

אלא שקשה מאוד לנסות להגדיר את הדברים ולמצוא דרך מעשית
נוכל להפשיט מעלינו את כיצד מתוך הראיה הגשמית שלנו  לחיבור. 

החומריות ולהתחבר להשם יתברך?

השם יתברך הוא אינסופי ובלתי מוגבל, ומתוך כך הוא בלתי נתפס
כלל. שהרי אנו תופסים רק דברים גשמיים ומוגבלים, ואין לנו אפשרות

לתפוס דבר שאינו מוגבל.

מתוך כך נוצר ריחוק תפיסתי עצום בינינו לבין הבורא. שכאילו אין
לנו שום אפשרות לתקשר אתו. ובאמת המון אנשים מרגישים מרוחקים,

וכאילו שהשם יתברך לא שומע אותם או שלא עונה לתפילותיהם.

זהו ההסתר שבחיינו. שלא מצליחים להבין שהשם יתברך נמצא איתנו
כאן, כי אין לנו קשר גלוי ומוחשי אליו. מתוך הריחוק התפיסתי הזה,
נוצרים חוסרים בחיינו. כי אנו מרוחקים ממקור השלמות, שהוא הבורא.

וכך אנשים חשים ריקנות, חיסרון, החמצה, עצבות, כעס וחוסר סיפוק.
ואף אחד לא יכול להצביע על איזה דבר מסוים שהוא הגורם לכך. כי זה

לא הנסיבות הגשמיות, אלא שחסר לנו חיבור לעולם גבוה יותר.

איך יוצרים חיבור?

ליצור חיבור להשם? איך זה בכלל אומר  להבין, מה  ובאמת צריך 
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עושים את זה בפועל? מהיכן מתחילים? על מה צריך לחשוב? על מה
לדבר? אילו מעשים לעשות?

ובכלל איך יתכן ליצור חיבור בין יצור מוגבל למשהו אינסופי? הרי זה
דבר שבכלל לא קיים בתפיסה שלנו ואפילו לא בדמיון הרחוק.

אלא שלשם כך השם יתברך סלל לנו דרך, והיא התורה הקדושה. ואין
הכוונה רק למצוות, אלא שיש בה עוד רבדים ועומקים פנימיים בלי סוף.

התורה מסמלת כביכול את הנהגותיו ורצונותיו, אבל מתוך התלבשות
בעולם החומר המוגבל, כך שנוכל להבין את הדברים ותהיה לנו אחיזה.

ככל שאדם מעמיק בתורה, כך הוא לומד להכיר את הקדוש ברוך הוא.

הוא צמצם עצמו כביכול להנהגות מסוימות כך שנוכל ליצור חיבור
אליהן. לא שאותן הנהגות הן הבורא, אלא שהוא קבע אותן עבורנו, אבל

כעת מכל מקום הן מייצגות אותו ודרכן מתחברים אליו ומשיגים שפע.

לצורך דוגמה להבנת הדברים, זה כמו שכמה חברים משחקים במשחק
לוח כלשהו, ואז מניחים צורות קטנות מפלסטיק בצבעים שונים שהם

יהיו השחקנים וכל אחד מחליט על צבע משלו.

אותו שחקן פלסטיק הוא בסך הכל צורה פשוטה ולא מתוחכמת, ללא
שום דמיון לאדם שהיא מייצגת. אם ינסו ללמוד על האדם דרך שחקן
הפלסטיק, אז יגיעו לטעויות נוראות. וכמו שיחשבו שהאדם צבוע בירוק,

קטן וחסר איברים כמו שחקן הפלסטיק. זה בוודאי לא כך.

אבל מכל מקום כרגע אותה צורה או צבע מייצגים את האדם באופן
לוגו וכמו  אדם.  באותו  נזכרים  אז  צבע,  אותו  את  כשרואים  סמלי. 
שמקשר לאיזה מוצר או חברה. ואם יקדמו את שחקן הפלסטיק או יתנו

לו תור נוסף, זו תהיה מחווה לאדם עצמו ולא לחתיכת הפלסטיק.

וכך הבורא קבע מעין הנהגות מסוימות שכאילו מייצגות אותו בדרך
הנהגת העולם. וכשאדם מנסה להתחבר לאותן הנהגות שמסמלות את
הנהגת הבורא, אז ממילא הוא יוצר חיבור לאינסוף בעצמו. וכמו שאדם
מנשק מזוזה, הוא בוודאי לא מתכוון לחתיכת החומר שנמצאת שם, אלא

שזו מחווה של הבעת חיבה וחיבור לבורא יתברך.
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מכנה משותף

כדי לקרב אותנו אליו, הבורא גילה לנו את המידות שעשה לעצמו
כביכול. ואמנם ברור הדבר שאין לו באמת מידות שמגדירות אותו, כיוון

שהוא אינסופי ובלתי נתפס, אלא שבאופן סמלי הן מייצגות את רצונו.

ואז אם אדם יתבונן בתורה וילמד מהן המידות שבהן הבורא מנהיג את
העולם, אז יוכל להתחבר אליו דרכן. הוא ינסה לרכוש לעצמו את אותן

מידות וכך יהיה לו מכנה משותף שיקרב אותו אל הבורא.

לכן אמרו חז"ל שעלינו לנסות להידמות לו. מה הוא רחום וחנון, אף
גומל תהיה  אף אתה  גומל חסדים,  הוא  וחנון. מה  רחום  תהיה  אתה 

חסדים. וכן הלאה לגבי כל מידותיו הנגלות ודרך הנהגתו.

ובאמת זה מובן, כי כך גם היינו עושים לו היינו רוצים להתקרב לאדם
כלשהו, להתחבב עליו ולמצוא חן בעיניו. היינו מנסים למצוא תחביבים
מכרים אולי  משפחתית,  קרבה  אולי  משותף,  מכנה  איזה  משותפים, 

משותפים, אולי חוויות דומות או תחום עניין משותף.

ככל שנמצא יותר דמיון, כך נוכל להתחבר יותר לאותו אדם ולמצוא
חן בעיניו. לרוב אנשים מתחברים לחברים בטווח גילאים קרוב לשלהם,

לכאלו שנמצאים במסגרת שלהם וכו’.

כך בצורה דומה, ככל שננסה להידמות לבורא נוכל להתקרב אליו יותר
וליצור חיבור. וכך גם יותר נתפוס ונכיל את השפע שאנו מקבלים ממנו.

התבגרות רוחנית

ככל שהאדם מקיים מצוות, עובד על המידות, לומד תורה, מתבונן,
מנסה לאהוב את השם וכדומה, כך הוא מתחבר אליו ומקבל מעין בגרות

רוחנית שעוזרת לו להבין את העולם טוב יותר.

להם שנראים  דברים  קטנים  לילדים  מסבירים  שבתחילה  וכמו 
שהם עד  בזה שליטה מלאה,  הם מקבלים  לאט  לאט  אבל  מסובכים, 

יכולים לעשות חישובים מסובכים ברגע ובקלות, כך גם כאן.

וכמו שישנם מושגים רוחניים שאי אפשר להגדיר או להסביר לאחרים,
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הגשמיים, המעשים  מתוך  אבל  וכדומה,  "שלום"  או  "אהבה"  וכמו 
החוויות וניסיונות החיים ניתן ללמוד אותם ולהבין אותם, כך גם כאן.

האדם לא יכול להגדיר את הבורא או להסביר אותו, אבל ככל שהוא
עוסק בתורה ובעבודת השם, כך הוא יוצר חיבור ולאט לאט זוכה לקבל

השגות רוחניות. זה ממלא את החיים שלו והוא מרגיש קרבה.

כך האדם מתבגר מבחינה רוחנית, מקבל שפע עצום, מרגיש סיפוק
רוחני, מתקרב לשלמות, וזוכה לכל הטוב, הן ברוחניות והן בגשמיות, הן

בעולם הזה והן בעולם הבא.

החוסר שלנו הוא חוסר בנו

יותר לקבל  רוצים  שהיו  שפע,  להם  שחסר  מרגישים  רבים  אנשים 
מהשם יתברך, אלא שהם לא מעלים על דעתם שהם עצמם אלו שקובעים

את כמות ואיכות השפע שיקבלו.

לאינסוף, אז ממילא כי אם אדם לא השקיע מספיק ביצירת חיבור 
החיבור רעוע, וממילא השפע שמתקבל הוא בהתאם.

הקדוש ברוך הוא משפיע לכולם טוב ונותן לכולם עונג עליון ושפע
בלי גבול. אבל מתוך החוסר והתפיסה הלקויה שלנו, אנו לא מצליחים

להתחבר לזה.

לא מדובר על עונש, שכאילו מענישים את האדם משמיים בגלל שאינו
וגם לרשעים כולם ומשפיע לכולם טוב,  יתברך אוהב את  ראוי. השם 

הגדולים ביותר, שגם הם בניו.

אלא שבאדם עצמו יש פגם שחוסם את השפע, ולא מאפשר ליהנות
ממנו. אין לו כלים מתאימים להכיל אותו. זה לא חיסרון במשפיע, אלא
מצד המקבל שלא מצליח להתחבר. נותנים לו אור עצום משמיים ורוצים

שייהנה, אבל הוא סוגר את התריס ולא נותן לאור להיכנס.

לפעמים אדם מזלזל במצווה מסוימת ולא מייחס לזה משמעות. אבל
אם אינו מקבל שפע כלשהו, הוא מתרעם מדוע מענישים אותו ולמה זה
מגיע לו. הוא אמנם מבין שלא היה בסדר כשלא קיים את המצווה, אבל
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חושב שזה לא מצדיק לקבל עונש כזה ולא מבין למה לא מוותרים לו.

הוא לא מבין שבאמת הוא זה שהעניש את עצמו וחסם את השפע
כשזלזל באותה מצווה. שאותה מצווה היא הכלי לקבלת אותו שפע רצוי,

וכאשר זלזל בה, ממילא איבד את הכלי וגרע את השפע מעצמו.

הרבה אנשים חושבים לעצמם שהם בסך הכל אנשים טובים. אמנם לא
מושלמים, אבל משתדלים לעשות טוב. ואז הם מתפלאים ובאים בטענות

כלפי שמיים. מדוע דווקא להם מגיע כך וכך.

אלא שכל מה שנחסר מהאדם מצביע על פגם בתוכו. שאם אדם לא
מחובר מספיק להשם יתברך בעניין מסוים, אז יהיה לו חיסרון באותו

עניין שיגרע ממנו לקבל את השפע. זו לא נקמה, זו מציאות טבעית.

בתורה אותנו  הדריך  יתברך  שהשם  בנו.  הוא  והעונש  השכר  עניין 
הקדושה כיצד לקבל את השפע העצום שכבר נמצא זמין עבורנו בטבע

ממש. וכעת הכל תלוי בנו.

אם נלך לפי ההוראות, נזכה להתחבר לצינורות המתאימים ולקבל את
השפע מהמקור. אבל אם נעקם את הדרך ונעשה חטאים שיביאו אותנו
להחטיא את המטרה, אז ממילא לא נצליח לקבל את השפע. אם אדם

ממלא מים ברכב במקום דלק, שלא יבוא בטענות אם הרכב לא נוסע.

רוחנית, שאדם שעושה עבירות או שלא יתברך ברא מציאות  השם 
לקבל את השפע לא מצליח  וכך  עצמיים  לנזקים  גורם  מצוות  מקיים 
שהיה ראוי לו. ואדם שעוסק בתורה ומצוות ומתחבר להשם, מכין לעצמו

כלים מתאימים לקבלת השפע.

קבלה דרך כלים

הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם ומוריד שפע לכולם. גם הרשעים
הגדולים ביותר הם הבנים שלו. אלא שהתורה והמצוות הן הכלים שלנו,

ומי שאין לו כלים, ממילא לא מצליח לקבל שפע.

וכמו שאדם צמא רוצה לדלות מים מתוך באר עמוקה. אז אם יש לו
כלי מתאים, הוא יכול לקבל את המים וליהנות מהם. אבל אם אין לו כלי
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מתאים, אז אמנם המים עדיין נמצאים במקומם ומזומנים לו ללא שום
מונע, אלא שמצד הכלי שחסר, אין לו אפשרות לקבל.

אין הכוונה שהבאר מענישה את האדם חסר הכלי. אף אחד לא שונא
אותו ולא עושה לו "דווקא". אלא שזהו עניין מציאותי וטכני, שללא כלי

אין אפשרות לקבל את השפע הזמין עבורנו.

וגם כאשר ישנם כלים, הדבר ברור שלא דומה כלי אחד לחברו. שיש
כלים חזקים או חלשים, גדולים או קטנים, יציבים או מתנדנדים, נקיים

או מלוכלכים, וכן עוד מאפיינים רבים.

שאם יש חור בכלי, אז המים יישפכו החוצה. אם הכלי קטן מדי, אז
הוא לא יוכל להכיל הרבה מים. אם הכלי מלוכלך, אז המים שיתקבלו
יהיו מלוכלכים. אם הכלי דק ושביר אז כל מכה קטנה עלולה לשבור

אותו. אם הכלי נעול עם מכסה, אז המים לא יוכלו להיכנס. וכן הלאה.

וגם בכל אחד מהמאפיינים האלו, זה לא עניין של כן או לא, אלא שיש
אינספור דרגות בין לבין. וכך יוצא שאין שום אדם שדומה לחברו בעניין
הכלים שבנה לעצמו, וככל שדקדק והקפיד יותר על חיבור טוב יותר עם

השם, כך יצליח לקבל יותר שפע.

דיוק בעבודת השם

מכל זה נוכל להבין מדוע צריך כל כך לדקדק במצוות. שלכאורה מה
אכפת להשם אם אנו עושים כך או כך והעיקר זה הכוונה. אלא שכעת
מובן, שהמצוות הן הכלים שלנו, וממילא ככל שמדייקים בהן, כך הכלים

חזקים ומעולים יותר, וכך השפע יכול לזרום בצורה חלקה וטובה יותר.

וכמו שאם אדם יבריג צינור מים בצורה רופפת, אז שלא יתפלא אם
תהיה שם נזילה. אם הוא לא ידקדק בכמות התרופה שהוא לוקח, אז
וגם אם יקפיד על כל יזיקו.  יועילו ואולי אף  שלא יתפלא אם הן לא 

הפניות לפי המפה ורק ידלג על אחת קטנה, הוא לא יגיע ליעד.

כך להבדיל, בעניין המצוות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתכון מדויק
והוראות מפורטות. ככל שניצמד לכללים, כך נזכה להתחבר לשפע. ואם
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חס ושלום נזלזל בזה, אז ממילא נחסיר מחלקנו.

אין כאן עניין של עונש ונקמה חס ושלום, אלא שאלו כללי המציאות
וכמו שאדם שנוגע במתח גבוה של חשמל יתחשמל, ואדם הטכניים. 
שקופץ מהגובה יתרסק בקרקע, ובוודאי שזה עניין טבעי ואין הכוונה

שהחשמל או הגובה מענישים את האדם.

כדי ומזון  מים  צריך  לו, שהוא  כפוף  גשמי שאדם  כמו שיש טבע 
להתקיים וכדומה. ואם לא שתה מספיק, אז לא שייך לומר שמענישים
אותו משמיים שיתייבש ויהיה חלש, אלא שהוא עצמו גרם למציאות הזו.

כך יש טבע רוחני, שאדם צריך תורה ומצוות כדי להתקיים מבחינה
רוחנית, ואם הוא מזלזל אפילו בפרט קטן, הוא מזיק בכך לעצמו ומביא
על עצמו מציאות פחות טובה. אף אחד לא עושה לו בכוונה, אלא הכל

לפי הכלים שהוא בנה לעצמו.

לכן אי אפשר לסמוך על כך שהשם יתברך יוותר לנו גם בלי שנדקדק
בתורה ובמצוות מתוך שאוהב אותנו ולא מקפיד, וכפי שלא נאמר זאת
בענייני טבע שבהם אנו כן עושים השתדלות להשיג את רצונותינו. אדם
בוודאי לא יקפוץ מגג ויסמוך על כך שהשם יוותר לו ויעשה שלא ייפול.

וכמו שזה מובן, פשוט וברור בענייני גשמיות, כך זה גם עובד בענייני
רוחניות. זה טבע. השם יתברך אוהב אותנו ומשפיע לנו שפע בלי גבול,
בלי קשר למעשים שלנו. אלא שעלינו להקפיד בפרטים בשביל עצמנו,

כדי להכין כלים מתאימים וראויים כמה שיותר כדי לקבל את השפע.

הנאה משפע זה רק מתוך דעת

ולכאורה, צריך להבין מדוע השם יתברך ברא את המציאות בצורה
שכזו, שרק לאחר שאדם מתאמץ והולך לפי הכללים הוא יזכה לקבל את

השפע. ומדוע שלא כולם ייהנו משפע זמין ללא כל מאמץ?

אלא שהשם יתברך מעביר אותנו תהליך של קניית דעת. וכמו בכל
להקריב והקיבעון,  הנוחות  מנקודת  לצאת  צריך  עושה,  שאדם  שינוי 

ולהתאמץ מעט, וכך להגיע למקום טוב יותר.
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האדם מצוי במצב בו הוא רוצה שפע גשמי ומילוי תאוות, ואינו מבין
בערכו של שפע רוחני. לכן עליו לעבור תהליך של שינוי תפיסה ורצונות

כך שיזכה להכיר את ערכו העצום של השפע הרוחני וירצה בו.

נדמיין לעצמנו אדם בעל עושר עצום שרוצה להטיב לתינוק קטן שזה
עתה נולד. אותו אדם ניצב בבעיה קשה, שתינוק בן יומו הוא חסר דעת,

וממילא כל מה שייתן לו לא יצליח לשמח אותו.

הוא ירצה לתת לו שפע עצום ורב, וכמו לתת לו אחוזה ענקית מלאה
בכסף וזהב, לעשות לו סעודות ענקיות עם מאכלים יוקרתיים, למצוא לו
כל לו את  ולהעניק  והצלחה  כבוד  לו  לתת  את השידוך הטוב ביותר, 

השפע שאנשים חולמים עליו.

זה כלל. לא אבל הדבר ברור שאותו תינוק לא יצליח ליהנות מכל 
משהו שחסר  אלא  השפע,  מצד  או  הנותן  מצד  משהו  שחסר  משום 

בתפיסה של המקבל. אין לאותו תינוק דעת.

התינוק בכלל לא מבין כיצד להתייחס לכל השפע הזה. הוא לא מודע
לשפע וכלל לא מעריך אותו. אין לו כלים להכיל אותו והוא לא יודע
כיצד להשתמש בו. יכול להיות לו כל העולם כולו, אבל הוא יבכה ויצרח

כי מישהו עשה לו פרצוף או לקח לו את המוצץ.

אין כי  לתינוק הטבה אמתית,  להטיב  יכול  לא  ויוצא שאותו עשיר 
לתינוק דעת ליהנות מאותו שפע נפלא.

ואולי היה מקום לחשוב שאם אין לתינוק דעת ליהנות מהשפע האמתי
והטוב יותר, אז אולי עדיף להסתפק בשפע מצומצם, פחות טוב ושאינו

אמתי, על פי דעתו המוגבלת ורצונותיו של אותו תינוק.

במקום להשקיע בדברים יקרים ומפוארים שאותו תינוק לא מעריך ולא
מבין, שישמח אותו בדברים שהתינוק כן מבין בהם. שיקנה לו מוצץ,

בקבוק, חיתולים, רעשנים, צעצועי תינוקות וכדומה.

זה בוודאי לא פתרון, משום שאותם דברים קטנים אינם אלא שגם 
ועצמתו. אלו הבלים חסרי טעם. אותו גודל השפע  כלל את  מבטאים 
עשיר רוצה להשפיע שפע עצום ממש שאותו תינוק יעריך וישמח ממנו
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בלי סוף, ולא להסתפק בדברים פשוטים שיש לכל אחד.

לכן מובן שכדי להטיב הטבה אמתית ומושלמת, על אותו עשיר ללמד
לו תפיסת עולם במסלול ולבנות  דעת  לו  להקנות  את התינוק ערכים, 
מותאם עבורו. וכך לבסוף, לאחר שיהיה כבר בוגר ומיושב בדעתו, אז

ייתן לו שפע אמתי שהוא כבר בוודאי יעריך.

רק זו הטבה אמתית. לתת את השפע הטוב ביותר מצד האמת, וגם אם
לא מצליחים להבין אותו באותו רגע. ויחד עם זאת גם להשקיע בהדרכה

ולימוד חווייתי כדי להקנות דעת כדי שכן יבינו אותו לבסוף.

בכל פעם לעלות שלב, לעבור תהליך גמילה מצעצועי ילדות וללמד
את ערכי העולם של אדם בוגר. כך לבסוף יהיה אפשר להעריך, ליהנות

ולשמוח באמת ובצורה מושלמת מהשפע.

הכרה בשפע וחיבור אליו

כך גם השם יתברך נוהג איתנו. שהוא אבינו העשיר והכל יכול, שרוצה
לתת לנו את הטוב ביותר. ואנחנו כמו תינוקות שלא מכירים בטיבו של

שפע אמתי, ורק מחפשים צעצועים וממתקים.

אנחנו רודפים תאוות וחושבים שהן האושר העילאי ביותר שיש, אבל
כל זה רק מתוך שאין בנו דעת להבין את ערך השפע הרוחני וליהנות
ממנו. אבל הוא לא מתפשר. הוא רוצה לתת לנו שפע אמתי ועצום בלי

שום גבולות. שפע חזק ואינסופי, רוחני ושלם בתכלית השלמות.

לכן הוא נותן לנו את השפע העליון והמעולה, אלא שאין לנו דעת
לתפוס שפע עצום כזה. אנחנו יכולים לתפוס רק דברים בעלי גבול, צורה
וחומר. אין לנו כלים לקבלת שפע אינסופי ולא מוגבל. שקועים בתאוות
העולם ובטוחים שהגשמיות יכולה למלא את כל צרכינו. כמו תינוק שלא

מבין את העולם וחושב שאין יותר טוב מבקבוק חלב ומוצץ.

לכן השם יתברך נתן לנו כלים שידריכו אותנו לשנות תפיסה ולקנות
דעת. להתחבר לרצונות גבוהים יותר ולזכות לשפע אמתי וטוב יותר. ככל
שאנו מתחברים לזה, אנו לומדים להכיר את השפע הנפלא וליהנות ממנו.
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הופכים את התפיסה לרוחנית וזוכים לקבל קצת השגה בבורא.

הוא נתן לנו כללים וחוקים שדורשים מאיתנו מאמץ והתגברות, כמו
תהליך גמילה, שלאט לאט נעזוב את התפיסה הגשמית ונהפוך אותה
וחולפים, טיפשיים  חומריים  לדברים  להתאוות  שבמקום  לרוחנית. 
נתאווה לשפע יקר, מועיל וחשוב, נתעלה ונתחבר לרצונות גבוהים יותר.

ואמנם גם כעת, השפע קיים וזמין עבורנו. השם יתברך נותן לנו מתנות
וחוסר השגה  חוסר  דעת,  חוסר  אלא שמתוך  אינסופי.  ושפע  נפלאות 

חיבור, אנו לא מצליחים בכלל להבין את אותן מתנות ואותו שפע.

ליהנות מהשפע נוכל  נצליח לעשות שינוי בתפיסה שלנו,  אבל אם 
ונבין שאפילו החלומות הגדולים ביותר שלנו אינם שווים למאום ביחס

לטיפה ממנו. זה הרבה יותר גבוה מכל הנאה גשמית שאי פעם הרגשנו.

ויוצא שהכול תלוי בנו. בשינוי תפיסה. בפתיחה של ערוץ או תדר
שמחבר אותנו לאותו שפע.

אדם יכול להפקיד מיליארדים לחשבון הבנק של חברו, אבל אם חברו
לא יודע איך מוציאים כסף מחשבון בנק או מהו בכלל ערכו של כסף, אז
ממילא הוא כלל לא ייהנה מהמתנה, כי הוא לא מכיר בערכה. זה מתחת
לאף שלו, והוא יכול לזכות לשפע עצום כמעט ללא מאמץ, רק שאין לו

השגה בדבר וממילא הוא לא יכול ליהנות מזה.

רק מתוך הכרה בערכו של השפע וחיבור אליו ניתן ליהנות ממנו. אבל
כל עוד שאין הכרה בערכו או שאין חיבור, אז לכל השפע שבעולם, יקר

ככל שיהיה, אין שום ערך כלל.

מסע לשינוי התפיסה

כל אדם במצבו הנוכחי נהנה מדברים שונים הקשורים אליו. בין אם
לו דבר אחר שמביא  כל  או  כסף, מתיקות  כבוד, אהבה,  אלו תאוות, 

הנאה, כל אחד בהתאם למקומו.

אבל אם יחשוב על עצמו כתינוק בן יומו, יבין שכל אלו לא היו שווים
למאום. ההנאה מכל הדברים האלו היא דבר נרכש, שנולד בו רק לאחר
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מכן, שחווה חוויות, למד את ערך הדברים, רכש השכלה, התבגר בנפשו,
פיתח לעצמו אינטליגנציה רגשית ועבר מסעות לשינוי התפיסה שלו, ורק

אז למד ליהנות מאותם דברים שהוא נהנה מהם היום.

ויוצא שההנאה אינה מגיעה ישירות מהדבר עצמו ואינה דבר מוחלט,
אלא היא מגיעה מצד החיבור שיש לאדם עם אותו דבר. ולכן כל אדם
אוהב דברים שונים מהאחרים. וגם האדם עצמו, אם למשל יהיה שבע או

חולה, אז לא יצליח ליהנות גם מהמאכל האהוב עליו ביותר.

כי לא עצם המאכל נותן הנאה, אלא החיבור הפנימי שיש לו באותו
רגע לאותו מאכל. הוא צריך כלים מתאימים, תחושת רעב, אהבה לאותו

מאכל, בלוטות טעם, שיניים, לוע וכו’, ורק אז יצליח ליהנות ממנו.

ומכאן נבין שכשם שרכשנו במהלך חיינו אהבה וחיבור לדברים שונים
נוכל לעשות מסע לשינוי פנימי ולרכוש כך  ולמדנו להתאוות אליהם, 

אהבה וחיבור להשם יתברך.

ואמנם אולי כרגע זה נראה שסטייק נותן הרבה יותר הנאה משיעור
תורה, אבל זה רק מתוך החיבור הנוכחי שרכשנו. וכמו שפעם היה נראה
שמוצץ נותן הרבה יותר הנאה מסטייק. אבל אם נרכוש לעצמנו תפיסה

חדשה, אז הכל ייראה אחרת.

בניית דעת

אם יאמרו לאדם ממוצע שהוא יכול להשיג אושר עצום ושפע אינסופי
יעדיף הוא  בלי הפסקה,  ברצף  איכותי  לימוד תורה  מכמה שעות של 
לוותר על התענוג ויסתפק בעיסוקים אחרים. קשה לו להאמין בזה ולקבל

את זה. אבל זה רק מתוך שאין לו דעת. שאין לו תפיסה מתאימה.

הוא חושב שהוא מבין את העולם בצורה מצוינת ושהוא יודע בדיוק
מה חסר לו ומה הוא צריך כדי להיות מאושר. הוא רואה את התאוות
כעיקר ואת הרוחניות כשמשהו לא ממשי. ברור לו שמלימוד תורה אי

אפשר להיות מאושרים ורק התאוות יביאו לו אושר.

אבל זו טעות. כי זהו האושר האמתי והממשי יותר, שאפשר ליהנות
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ממנו הרבה יותר מכל תאוות העולם החומריות. ואמנם כרגע הוא לא
את רכש  לא  משום שעדיין  רק  זה  אבל  תורה,  מלימוד  אושר  מרגיש 

הכלים והתפיסה המתאימים לכך.

נראה זה  ודיבורים של מבוגרים  וכמו שלילד קטן שטרות של כסף 
רוחנית ושינוי משעמם. לכן צריך להעביר אותו מסלול של התבגרות 
ערכים, כך שיקבל תובנות וסדר עדיפויות נכון יותר, ואז יזכה להכיר את

הטוב האמתי, ויקבל כלים מתאימים כדי ליהנות ממנו.

ואמנם האדם מרגיש שהוא מחפש סוג אחר של שפע. הוא יכול לטעון
שהוא מוכן לוותר על השפע האינסופי האמתי, ומספיק לו לקבל שפע
גשמי שהוא כן מבין ויכול להתחבר אליו, כפי שהוא מכיר מהעולם הזה.

אדם רוצה להיות עשיר, מוצלח, מפורסם וכדומה, שיהיה לו את כל
הנאות העולם הזה. אלא שזה כמו אותו תינוק שמוכן לוותר על השפע
שמיועד עבורו כשיגדל, על חכמה ותפיסת עולם בוגרת, על שידוך טוב,

בית מרווח והצלחה בחיים, ובמקום זה שיביאו לו חדר מלא צעצועים.

מובן לכולם שאסור להישאר במצב הזה. אותו שפע מצומצם הוא בסך
הכל כלי זמני עד שהתינוק יתבגר וישנה את התפיסה. אם בגיל עשרים
ליקויים זה מצביע על  לו את המוצץ,  יבכה בגלל שלקחו  הוא עדיין 

חמורים בהתפתחות, וזה בוודאי מצב גרוע ולא רצוי.

היא עיקר העבודה  כהכרח.  רק  וזמני  התינוק מקבל שפע מצומצם 
לפתח את התפיסה שלו כך שיוכל להכיל שפע גדול וחשוב יותר. המטרה
היא להפוך את אותו תינוק לכלי מתאים שיכול להכיל שפע גדול יותר,

לאדם בעל תפיסה רחבה ובוגרת.

וכך גם האדם, מכיל תפיסה מצומצמת ומוגבלת של העולם הזה, ואין
לו תפיסה אינסופית שמחוברת לעליונים. הוא כרגע כמו תינוק שמחפש
כך גמילה  תוכנית  לו  מכינים  בשמיים  אבל  מכיר,  שהוא  השפע  את 

שיצליח לקבל בהמשך הדרך שפע חשוב וגדול יותר.

הוא רוצה מכונית יפה ובית גדול, אבל בשמיים רוצים לתת לו שפע
אמתי ולא הבלים טיפשיים. לכן רוצים שילמד תורה ויקיים מצוות, ואז
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ממילא יקבל דעת, שיהיו לו כלים להתחבר לשפע גדול יותר ואינסופי
שלא הכיר לפני כן ולא העלה על דעתו שיכול להיות בכלל קיים.

תפיסה מצומצמת

לאדם יש רצונות ושאיפות שנובעות מתפיסת חיים מצומצמת. הוא
חושב שמספיק לו שפע גשמי ומוכן אפילו לוותר על חלקים בעולם הבא

כדי להגשים תאוות חומריות.

אלא שאביו יודע שזה לא טוב, ולכן אינו שומע לו. אמנם הוא בוודאי
רוצה שבנו יהיה מאושר ושמח, ובטח שלא רוצה שיבכה ויצטער, אבל
מכל מקום הוא מבין שכעת בנו במצב של חוסר דעת וכלל אינו יודע מה
זו שמחה. הוא מעדיף להגביל אותו, גם אם כעת זה לא נעים לו וגם אם

הוא מרגיש אומלל, כדי שיוכל לקבל שפע גדול, חשוב ואיכותי יותר.

דעת. שלא להיות בר  בנו ערכים כך שיזכה  ללמד את  הוא מעדיף 
ימכור את כל העולם שלו בשביל הבל ושטות. שלא יחליף זהב ויהלומים
בעבור קש ותבן. גם אם התהליך גורם צער לבן, מכל מקום ברור שזהו

הדבר הנכון והטוב ביותר לעשות.

וכמו שמטפלים בחולים עם תרופות לא נעימות, או שגומלים אנשים
מהתמכרות מזיקה, שהם יכולים לצרוח לשמיים שזה לא נעים להם והם

לא רוצים את זה, אבל אנחנו יודעים שזה מה שבאמת טוב בשבילם.

אם תינוק לא מסכים לוותר על חיתול ומוצץ מרצונו, אז אביו מאלץ
אותו לוותר על זה בעל כורחו כדי לגמול אותו מזה. כי יש שפע גדול

יותר שמחכה עבורו.

וכך הוא מגדל את בנו, מלמד אותו אחריות, נוטע בו ערכים, שולח
אותו ללמוד וכדומה. ומצד הבן, הוא היה מעדיף לשחק כל היום עם

חברים, אבל אביו מגביל אותו ונותן לו מוסר, לטובתו.

אדם חושב שעדיף לו השפע הגשמי כי זה מה שהוא מכיר. נדמה לו
שכל עניין הרוחניות הוא אשליה, וכמו נחמה כזו למסכנים שאין להם,

שיסתפקו במועט וישמחו במה שיש.
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אבל השפע הרוחני הוא העיקר. הוא הטוב האמתי והממשי יותר. רק
שכעת מתוך תפיסה מצומצמת ולקויה, אין השגה בזה. ולכן עלינו לעבור

שינוי תפיסה, כך שנוכל ליהנות ממנו באמת.

השם יתברך נותן לנו שני סוגי שפע, בהתאם לרמה ולהתקדמות שלנו.
שפע גשמי ושפע רוחני. השפע הרוחני הוא העיקר ואליו אנו צריכים
לשאוף. והשפע הגשמי, הוא שפע מצומצם וזמני, כלי עזר לדרך, כי אם

אין קמח אין תורה, רק שיעזור לנו בינתיים עד שנגיע לשינוי התפיסה.

שינוי תפיסתי

בהשגחה עליו  שמשגיח  יתברך  השם  עם  חי  בעולם  שנמצא  אדם 
כל מה החיים.  נסיבות  כל  את  לו  ומזמן  עצום  לו שפע  נותן  פרטית, 

שנשאר זה ליהנות מטובו ולהתענג על זיו שכינתו.

הוא לא מבין את זה כי שכלו מצומצם והוא מרוחק במחשבתו. הוא
מקבל שפע והנאה נפלאים בלי גבול, אבל מרגיש אומלל כי הוא בכלל

לא מבין מה זה שפע ומה זו הנאה.

הוא חושב שהוא רוצה כסף, אוכל, תאוות, כבוד ועוד הבלים שונים,
ואז הוא רודף אחריהם, ולעולם לא מצליח להתמלא ולהיות מאושר. כי

הנשמה לא מוצאת נחת בכל אלו.

אבל אם יעבוד על שינוי התפיסה שלו, ירוויח ראייה רחבה יותר, וכך
ילמד ליהנות משפע רוחני איכותי, הרבה יותר מכל מה שהכיר עד כה.
בנוסף לכך גם יקבל את השפע הגשמי שהוא זקוק לו כל עוד הוא בדרך.

ואם לא ירצה לעבור את השינוי מרצונו, אז יעבירו אותו את השינוי
בעל כורחו. כי זה מה שהכי טוב עבורו. אלא שבצורה כזו יהיו לו המון
ילד קטן לא מוכן להיגמל מחיתול או וכמו שאם  ומניעות.  צמצומים 

שאינו רוצה ללכת לגן, אז הוריו יכריחו אותו בצורה פחות נעימה.

צמצומים בשפע

מדרגות עולה  הדעת,  את  מפתח  מעצמו,  להשם  מתחבר  אדם  אם 
ומתקדם על פי הוראות התורה הקדושה, אז ממילא יקבל סיעתא דשמייא
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להצליח, וגם שפע גשמי שיעזור לו. ולכן אמרו חז"ל שמי שמקבל על
עצמו עול תורה, מסירים ממנו עול דרך ארץ. במקום לטפל בטרדות

העולם, יזמנו לו אחרים שיעשו זאת עבורו כדי שיהיה פנוי לרוחניות.

אבל אם הוא מסרב להתחבר לשפע, ומתעקש להתחבר להבלי העולם,
אז ממילא יהיה צורך לגמול אותו מאותם הבלים בעל כורחו. וברור שזה
יהיה הרבה יותר כואב. לא שמענישים אותו, אלא שזה הכרחי עבורו כדי

שיזכה לשפע אמתי, ורק שהוא מתנגד, נאבק ומזיק לעצמו.

כאשר אדם מבצע את תפקידו כראוי ונמצא ברמה רוחנית מותאמת לו,
הכל מתנהל בצורה הטובה ביותר. אז אין מניעה לתת לו את כל השפע
ואדרבה, זה זה לא מעכב אותו ברוחניות,  הגשמי שהוא צריך. שהרי 

מסייע לו. ואין הכוונה לשפע שיש לאחרים, אלא למה שטוב לו באמת.

הכל בהתאם לאדם עצמו, שעליו להיות מותאם לגילו הרוחני ולשורש
נשמתו. וכמו שבגיל ארבע זה בסדר לשחק בצעצועים, אבל זה כבר לא
בסדר להיות עם חיתול. אבל בגיל עשרים גם לשחק בצעצועים זה לא
בסדר. כך ישנם דברים שהם בסדר עבור אדם ברמה רוחנית כלשהי, אבל

אינם טובים עבור אדם ברמה רוחנית אחרת. העיקר להיות בהתקדמות.

אבל אם אדם לא מתקדם ברוחניות, ורוצה להישאר עם תפיסה של
תינוק חסר דעת, אז לא יאפשרו לו. כי יש לו אבא בשמיים שאוהב אותו
ורוצה שיתקדם וייהנה משפע אמתי. ממילא הוא עלול לסבול מצמצומים

ומניעות, כדי לגמול אותו מהבלי העולם ולעורר אותו לעבודה רוחנית.

סוד גילוי השם

הבורא רוצה לתת לנו שפע עצום ללא גבול. עצמות אדירות כמתנת
חינם. הוא רוצה שיהיה לנו טוב מוחלט. לא להסתפק בדברים גשמיים

חסרי ערך, אלא לקבל את הדבר האמתי.

והוא גם רוצה שנהנה מאותו שפע. שנכיר את ערכו ונשמח ממנו. ולכן
הוא מעביר אותנו תהליך של התבגרות ושינוי תפיסתי.

ומתוך ההבנה הזו נוכל להבין מהו עניין גילוי השם שמוזכר במקומות
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מובא זה  ובעיקר  וכדומה.  שכינה  גילוי  בעולם,  מלכותו  גילוי  רבים. 
לעניין אחרית הימים, שתתגלה מלכותו ושיהיה מלך על כל הארץ.

שהשם יתברך הוא המלך השולט על הכל. זו עובדה מציאותית בלי
קשר אלינו. אלא שתכלית העולם היא שאנחנו אלו שנמליך אותו עלינו.

זקוק הוא  וכי  כעבדים?  אותנו  צריך  הוא  וכי  תמוה.  זה  ולכאורה 
לכבוד? הרי זה ברור שהוא מושלם ואינו צריך את זה כלל. אלא שכל זה
ראויים כלים  שנהיה  לזה.  שנתחבר  הזו.  לתפיסה  שנתחבר  בשבילנו. 

להכיל את זה. וכך נצליח ליהנות מהשפע שתמיד היה קיים מול עינינו.

אדם יכול לסבול מאוד בתור עבד. אבל ברגע שהוא מבין שהוא עבד
של המלך, אז הוא מוקיר ומעריך, הוא נהנה מתפנוקי ארמון המלוכה,
יודע שיש לו משענת, יש לו כתובת עם פתרון לכל בעיה. וככל הוא 
שהוא מגלה במלך גדולה, ישרות, עצמה, טוב לב ושאר מעלות נפלאות,

כך הוא שמח יותר בתפקידו.

כדי ליהנות מהשפע ולקיים את תכלית בריאת העולם, עלינו לגלות את
נזכה לגלות אותו, אז לא נצליח וללמוד להכיר אותו. שאם לא  השם 
איך נהנה ממנו. שהרי  לא  ממילא  ואז  לאור שאנו מקבלים  להתחבר 

אפשר ליהנות מדבר שאנו לא מודעים אליו בכלל?

אלא שעלינו לעשות עבודה כדי להכיר את האור הרוחני, לגלות אותו,
וכך להתחבר אליו וממילא גם ליהנות ממנו. וכך לאט לאט נוכל להתנתק

מתפיסת הטבע ולהתחבר לתפיסה האלוקית.

וכמו שאדם לומד תחום מסוים, ולאט לאט הוא הופך אותו לתחביב
ולומד ליהנות ממנו. וכמו שאדם מצייר, מנגן, בונה וכו’.

שבתחילה לא היה לו חיבור לזה והוא לא שיער בדעתו שזה יהיה כל
כך ממלא ומספק. וגם לאחר שהתחיל ללמוד זה לא היה כל כך כיף כיוון
ככל לאט  לאט  אבל  משעממים.  ואימונים  הבסיס  בבניין  רק  שעסק 

שמכירים טוב יותר את הדבר, לומדים ליהנות ממנו.

ואפילו קצת נעים  כך  כל  לא  זה  ולפעמים  לקרוא,  לומד  וכך אדם 
הוא הזמן  עם  אבל  הא’-ב’.  אותיות  את  ללמוד  קטן  לילד  משעמם 
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מתקדם עוד ועוד וקורא להנאתו ספרים, חוברות, מודעות או שלל דברים
אחרים. הכל היה פה קודם, רק שלא היה לו חיבור לזה.

כך גם אדם מכיר חברים חדשים ומתחבר אליהם, ובמיוחד בשידוכין,
שבני זוג מכירים זה את זו. ואמנם אותם אנשים היו קיימים פה בעולם גם
קודם לכן, והוא לא הרגיש שהם חסרים לו לפני שהכיר אותם. הוא לא

חשב עליהם בתור אנשים מיוחדים שהוא רוצה בקרבתם.

אבל לאחר שזכה להכיר אותם, יש להם שפה משותפת, אהבה, שמחה
והרבה הנאה. פתאום הם הפכו לחלק חשוב ומהותי בחייו והוא לא יכול
בלעדיהם. שום דבר לא השתנה מצד המציאות, אלא רק מצד התפיסה

והמודעות. מצד הגילוי.

וכך עלינו לגלות את אור השם יתברך. שאורו נמצא איתנו ממש, עוטף
אותנו באהבה ונותן לנו שפע עצום ובלתי מוגבל. אלא שמתוך מוגבלות
בתפיסה שלנו, אנו לא מבינים, לא מעריכים ולא מצליחים להתחבר, וכך

לא נהנים מהשפע. מי יודע כמה שפע אנו מפסידים מתוך חוסר דעת.

ונלמד תפיסה  נשנה  המתאימים,  השינויים  את  נעשה  כאשר  אבל 
להתחבר לאותו אור רוחני, אז נוכל לקבל את האור וליהנות ממנו. וזוהי
תכלית העולם. לגלות את הנהגת השם בעולם. למצוא אותו בתוך כל

הגשמיות הזו וכל ההרגלים האלו שאנו מכנים בשם טבע.

לכן אין גבוה מקידוש השם, שמגלה את אור השם בעולם, ואין גרוע
מחילול השם, שחס ושלום מסתיר את אורו. ואמנם האור קיים תמיד בכל

אופן, רק השאלה כמה יש לאדם חיבור אליו.

כאשר נצליח לגלות עוד ועוד מאורו ומהנהגתו, אז יהיה גילוי גדול
לשכינה עד שכולם יוכלו ליהנות מאותו אור עצום.

פתחו לי פתח

מתוך הדברים נוכל להבין שכאשר אדם מחליט בדעתו ללכת בדרך
הטובה, מתוך הרצון הטוב נותנים לו סיוע גדול מהשמיים. הוא מצליח

להשיג שפע רב במעט מאמץ.
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כי לא מוטל עליו לטרוח ולהשיג את השפע בכוחות עצמו, אלא כל
מה שעליו לעשות הוא להכין כלי ראוי לקבל אותו.

וההבדל הוא עצום. שלהצליח לייצר או להרוויח את השפע הרצוי זה
קשה, דורש המון טורח, כישורים מיוחדים וכלים יקרים. אבל אם כל
השפע כבר מוכן עבורנו ורק צריך לפרוץ את דלת המחסן כדי לקבל

אותו, אז זה הופך להיות הרבה יותר אפשרי.

לפעמים אדם חושב שהוא לא מסוגל ללמוד תורה ולשמור מצוות, כי
בצורה מעשית זה באמת קשה מאוד עבורו. אבל כאשר הוא מחזק את
הרצון ומנסה בכל כוחו, נותנים לו סיוע גדול כך שיצליח בדרכו, ואפילו

בדרכים על טבעיות.

ומסיר נפלאים  עבורו שערים  פותח  כבר  להיטהר  הרצון שלו  עצם 
מעליו המון חציצות וממילא מונע גם צער וייסורים. וככל שהוא משתדל
יותר, כך הוא יוצר חיבור, ואז כל השפע מגיע ממילא, כמתנת חינם וללא

כל מאמץ מצדו.

יוצא שמוטל על האדם לעשות השתדלות קטנה בלבד, וזו פותחת לו
פתח למחסנים ענקיים של שפע בלתי נתפס.

יכול הכלל,  מן  יוצא  כל  ללא  יהודי,  שכל  איך  לנו  יסביר  זה  וכל 
אחד לאף  ואין  שלו,  האישי  המקום  מתוך  יתברך  להשם  להתחבר 

תירוצים.

שנעשה שמצפים  אלא  הדור,  גדולי  להיות  מאיתנו  מצפים  לא  כי 
השתדלות מועטה ונתקדם. וגם אם זה נראה לא אפשרי עבורנו, מכל

מקום לאחר שנעשה את ההשתדלות, נקבל סיוע והצלחה.

ואמנם לאדם המוגבל אין אפשרות לתפוס כיצד ניתן באמת להתחבר
לאינסוף, אלא שהוא לא צריך לתפוס את זה, אלא רק לעשות השתדלות,

והשם יתברך יעשה עבורו את כל השאר.

הוא רק מסיר את המניעות, מתנקה מלכלוך וחציצות, מתחבר למקום
הנכון, וכל השאר נעשה עבורו.
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השתדלות מועטה

ואפשר לתאר את כל זה במשל לעשיר גדול שמפקיד בכל יום סכומים
נכבדים לכל החשבונות הנמצאים בבנק מסוים.

אז אם ישנו אדם שכרגע אינו לקוח באותו בנק, ברור לו שהוא בוודאי
יוכל ליהנות מזה. ומובן שאין הכוונה שאותו עשיר מעניש אותו, לא 

אלא שכך היא המציאות של התנהלות הדברים.

אבל אם אותו אדם הוא חכם, אז בוודאי שיפתח חשבון באותו בנק
במהרה. גם אם זה לא כל כך נוח, וגם אם ישנם קשיים, וגם אם לא הכל

מסתדר, מכל מקום ברור הדבר שזהו הצעד הנכון לעשות.

ואמנם יתכן שפחות נעים לו בבנק הזה, אולי הסניף רחוק מביתו, ללא
מקום חנייה, עם עיצוב פחות יפה ועם פקידים לא נחמדים, ואולי בבנק
המתחרה אפילו מכינים לו קפה בכל פעם שהוא מגיע. אבל ברור הדבר

שכל זה טפל וכמעט חסר חשיבות לעומת הרווח העצום שיש לו בזה.

ויוצא שהוא עושה הקרבה מועטה, מעין הכנה קטנה, רק מתאים את
עצמו לקבלת השפע, והעשיר דואג לסדר את כל שאר הפרטים.

הוא לא צריך לעמול קשה כדי לקבל את הסכומים הנכבדים, לא מוטל
עליו להרוויח את הכסף בעצמו, אלא רק לעשות השתדלות קטנה להיות

מחובר לכל זה, ואז כבר דואגים לו לכל השאר.

אבל זה הכרחי ממש לעשות את ההכנה הראשונית. כי אם לא עשה את
ההכנה הראויה בפתיחת חשבון, אז אין לו כלי מתאים לקבלת השפע.

וכך לעניין התורה והמצוות. שכאשר אנו מקיימים מצוות, אנו פותחים
זו מקום  מכל  נוח,  ולא  זה קשה  אם  וגם  העליונים.  לעולמות  חיבור 

הקרבה מועטה וחסרת חשיבות לעומת הרווח העצום.

זה מצריך מאיתנו מאמץ, צריך לשנות דרך חיים, ולפעמים גם לוותר
על הנאות ותאוות מסוימות שנוגדות את התורה, אבל כל זה טפל לעומת

השפע הרב שנקבל.

וככל שאנו מנסים להתחבר להשם ומחזקים את הקשר, הן בהידור
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הן בלימוד התורה, הן במחשבות הן בתפילות,  הן בכוונות,  המצוות, 
טהורות וכדומה, כל פרט כזה מחזק את הקשר ומגביר את השפע.

ועונש, הן בעולם הזה בצורה נוצרת מציאות של שכר  וכך ממילא 
נסתרת, והן בעולם הבא בצורה גלויה. שככל שאדם היה מחובר יותר
להשם, כך הוא זוכה לשפע עצום יותר. כי יש לו כלי מתאים לקבלה. ואם

חסר לו חיבור, זה גורע מעצמו את השפע שהיה ראוי לו.

לרצות רק  קטנה,  השתדלות  הוא  לעשות  שעלינו  מה  שכל  ויוצא 
זה את  לרצות  צריך  ליצור את החיבור. אבל  ולנסות  להתחבר להשם 
באמת, מכל הלב ובכל ההשתדלות. ואז משמיים יעשו עבורנו כל מה

שצריך כך שנזכה לקבל שפע עצום בלי גבולות.
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מגלים את התשובה

אמתי במבט  מתבונן  לעומק,  חושב  עצמו,  עם  יושב  שאדם  לאחר 
ומבין את משמעות הדברים, הוא רוצה שינוי. הוא רוצה לחיות בשליטה.

לחיות אמת. להתחבר למשהו עליון ונשגב.

אלא שזה לא פשוט כלל. זה נראה מפחיד. לפעמים זה אפילו נראה
בלתי אפשרי. האם יזרוק את כל חייו הקודמים לפח? האם יוותר על כל

מה שהכיר? האם יתרחק מכל המכרים שלו?

ואיך בכלל יצליח להתגבר על כל התאוות והרצונות האסורים שהוא
חש בתוכו? איך יצליח להילחם במה שהוא אוהב? איך יוותר על כל

ההנאות? האם שארית חייו יהפכו לסבל ומלחמה תמידית נגד היצר?

וחיים מסוימים, הרי הוא בא מהשקפת עולם מסוימת, עם הרגלים 
וכעת כשהוא מבין שכמעט הכל שקר, יוצא אם כך שעליו לעבור לצורת

חיים אחרת שהוא לא מכיר. זה נראה זר, מנוכר ומפחיד.

עם מסכימים  האנשים  רוב  האנשים.  של  ביותר  הגדול  המונע  וזה 
הדברים שנאמרו. אין להם משהו עקרוני נגד היהדות. הם אפילו בעד

חיזוק הרוחניות והיו שמחים להתחזק בכיף. אלא שהם פוחדים.

מוגבלים. להיות  פוחדים  מהקושי.  פוחדים  משינויים.  פוחדים  הם 
לשנות הרגלים, לעזוב את מה שהם טובים בו ואת מה שהם אוהבים,
לשנות צורת חיים, תפיסת עולם, ואולי גם את עצמם. זה פחד איום ונורא

לאבד את הזהות האישית ולהפוך למשהו אחר.

ונובע מטעות בהבנת הוא שקר  להבין שכל הפחד הזה  אבל צריך 
ומתוך מעוותת,  בצורה  מושג התשובה  את  אנשים מפרשים  הדברים. 
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הפירוש המוטעה תופסים את הכל כמפחיד ומלחיץ.

יותר ננסה לעשות מעט סדר בדברים, כדי לקבל תמונה טובה  לכן 
בנושא. לאחר שאדם יבין מעט את דרך התשובה האמתית, ממילא כל

הלחצים והפחדים יוסרו מאליהם.

מהי תשובה?

ישנה נטייה לחשוב על חזרה בתשובה כצעד קיצוני וחד פעמי שעושה
אדם רחוק מתורה ומצוות. שהוא מחליט לעשות שינוי מהפכני באורח

החיים מ"חילוני" ל"דתי". וכאילו שזהו כל עניין החזרה בתשובה.

אבל באמת זה רחוק מכך מאוד. חזרה בתשובה זה משהו שכל יהודי
צריך לעשות בכל רגע נתון. וזה כלל לא משנה אם הוא קרוב או רחוק.

המילה תשובה היא מלשון שיבה, שאנו שבים אל השם יתברך. הוא
הביא אותנו לגוף גשמי בעולם הזה, וכך מטבע הדברים התרחקנו ממנו

והפכנו לגשמיים וחיצוניים. כעת עלינו לשוב אליו ולהתקרב עוד ועוד.

לא משנה היכן האדם נמצא, בין אם הוא ירא שמיים ובין אם הוא
רחוק מתורה, כולם צריכים להתקדם ולהתקרב להשם יתברך, כל אחד

ממקומו המסוים שבו הוא נמצא.

אדם הגיע לעולם כדי להתקרב להשם ולעבוד אותו מהעולם הגשמי.
ואז הוא מאבד ומתרחק מהדרך.  נופל  לפעמים  במהלך החיים האדם 
לו היצר הרע והוא כיוון. הוא מסתכל על התאוות הגשמיות שמכניס 

חושב שזה מה שכיף לו, שיקדם אותו ויעשה לו טוב.

את ולהגביר  האמונה  את  לחזק  עליו  האלו,  הניסיונות  מתוך  ואז 
הרוחניות. כל אחד בהתאם לנפילות שלו, צריך לקום, להתחזק ולהתקרב

בחזרה להשם. לשוב אליו. וזוהי התשובה.

זה לא משהו חד פעמי ובלתי הפיך, אלא עניין תמידי. שצריך לפשפש
במעשים בכל רגע, לזהות את הנפילות שלנו ולגבש תוכנית פעולה איך

למנוע אותן להבא ואיך להתקרב עוד יותר להשם מתוך המקום שלנו.

עצמו, מתבונן במעשיו, מתכנן את עם  נפש  עושה חשבון  כשאדם 
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דרכיו, חש געגועים לקרבת השם, מנסה להתקדם מעט, משתדל לשמח
את השם בעניין מסוים וכדומה, כל עניין כזה נחשב לתשובה. ואפילו אם

הוא לא מצליח בזה לבסוף, מכל מקום עצם הרצון הוא חשוב ומועיל.

ולצורך דוגמה מוחשית, אם אדם גרם צער לחברו, ואז הוא מבקש
ממנו סליחה, בצורה אמתית כמובן, אז הוא עשה תשובה. וגם אם ביום
למחרת הוא שוב יצער אותו, מכל מקום באותו רגע הוא ביקש סליחה

מכל הלב ועשה תשובה. וכך זה עובד גם כלפי השם יתברך.

אם אדם לא הקפיד על כשרות, וכעת הוא מחליט שהוא ישתדל בזה
יותר ומנסה לחפש כשרויות מהודרות יותר, אז גם אם הוא לא הצליח
להתמיד בזה, מכל מקום באותו הרגע בוודאי שנחשב לו שעשה תשובה.

וכך בכל רגע אדם יכול לעשות תשובה על דברים רבים. ואפילו שהוא
מועד בעניין מסוים שוב ושוב,  מכל מקום בכל יום ובכל רגע מחדש הוא
יכול לעשות עליו תשובה. וגם אם זו רק עבירה אחת קטנה מתוך רבבות,

ואפילו אם הוא רק מתחרט בלב, מכל מקום זה חשוב ויקר בעיני השם.

מדוע אנשים פוחדים מתשובה?

יוצא שעניין התשובה הוא דבר קל ופשוט. שאדם לא מוכרח לעשות
ובלתי הפיכים, אלא שמספיק שהוא עושה דברים קיצוניים, מהותיים 

צעד קטן לקיום רצון השם, ואפילו הרהור בלב, וזה נחשב לתשובה.

אלא שמתוך התפיסה המעוותת, אנשים פוחדים. כי מבחינתם תשובה
זו החלטה הרת גורל של פעם בחיים, שהאדם מגדיר את עצמו וקובע

לעצמו כיצד ייראו החיים שלו בעשרות השנים הבאות.

ואז הוא חושב לעצמו שאולי בעוד שנה הוא ירצה ללכת עם חברים
תאווה איזו  לו  תהיה  בעוד עשרים שנה  או שאולי  למועדון,  או  לים 

לאכול מאכל שאינו בכשרות מהודרת.

ומאמץ. כוחות  דורש המון  זה מחייב. מלחיץ.  זה מפחיד.  וממילא 
בלתי הפיך. זו החלטה כבדת משקל שלא מאפשרת שום טעויות.

אבל כל זה כאמור אינו נכון כלל. אף אחד לא ביקש מאיתנו לשנות
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את כל מהלך חיינו, להפוך מחר לצדיקי עליון קדושים ולמשכן את הבית
שלנו כערבות לכך. כל מה שמבקשים מאיתנו הוא שנעשה צעד אחד קטן

אל השם יתברך. שנרצה. שנשתדל. וזהו התהליך הנפלא של התשובה.

מסע אל השם יתברך

כאשר נאזור אומץ ונעשה צעד קטן, מושכל, זהיר ולא מפחיד כלל, אז
נוכל משם  יתברך.  להשם  קרובים  יותר  מעט  החדש,  למקומנו  נגיע 
להתקדם צעד קטן נוסף, וכך הלאה, כל פעם קצת. לא דבר מפחיד מעבר

ליכולת, אלא דבר נתפס ומתקבל בהתאם לכוחות הנפש האישיים שלנו.

קילומטר לעבור מסע באורך אלפי  היו אומרים לאדם שעליו  אילו 
בהליכה רגלית, הוא היה מפחד ונלחץ ואולי גם נתקף בחרדות. הרי ברור

לו שהוא לא מסוגל לדבר מפרך שכזה.

אבל אילו היה חושב על כך היטב, היה מגלה שקרוב לוודאי שכבר
עבר מסע שכזה. הרי בכל יום הוא הולך ממקום למקום. יוצא מהבית,

הולך לבקר מכר, הולך לקניות, לזרוק את הזבל, מטייל וכו’.

ואפילו אם הוא ממש עצלן, מכל מקום הוא יוצא מהרכב אל היעד או
הולך מחדר לחדר בתוך הבית. אפשר לשער שאפילו אדם עצל הולך
לפחות קילומטר או שניים ליום בממוצע. ואם יכפיל את זה בימי חייו, אז

יגלה שכבר עבר עשרות אלפי קילומטר ממזמן.

לאדם אין שום בעיה לעשות מסע ארוך. הבעיה היחידה היא הלחץ
מפחידה כזה  מסע  לעבור  שעליו  הידיעה  כך.  על  המחשבה  מעצם 

ומלחיצה. כי אז כל אלפי הקילומטר מתרכזים במחשבתו ברגע אחד.

אם הוא רק עושה צעד אחד קטן ולא מחייב, ולאחר מכן בוחר לעשות
עוד צעד, לבסוף הוא יגלה שעשה דרך ארוכה מאוד ללא קושי. אבל אם
כבר מההתחלה הוא מסתכל על כל הדרך הארוכה, אז הוא רואה בבת

אחת את כל הקשיים המפרכים של הדרך כולה ומתייאש בלי לנסות.

הוא לא חושב על הצעד הבא, אלא על כל הצעדים העתידים ביחד.
הוא מנסה לפתור במחשבה את כל הבעיות של המסע מרגע תחילתו ועד
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סופו, עוד לפני שבנה כלים להתמודד, ואז הוא נלחץ ונרתע. אבל באמת
כל מה שעליו לעשות כעת זה רק לעבור כמה מטרים ספורים.

פחד משינוי

נודע. פוחדים לשנות את אנשים פוחדים משינויים. פוחדים מהלא 
המהות שלהם. שאולי יהפכו להיות מישהו אחר בלי לשים לב.

רק אלא  עצמם,  מהשינויים  פוחדים  לא  הם  למסע,  שבדומה  אלא 
רגע בכל  משתנה  אדם  כל  באמת  כי  שינויים.  אותם  על  מהמחשבה 

ומתקדם כל הזמן, בין אם הוא שם לב לכך או לא.

מתרחשים ושינויים  מתחלפים  תאים  מזדקן,  האדם  גוף  רגע  בכל 
דברים מגלה  מחכים,  מתבגר,  האדם  התפיסה,  מבחינת  וגם  בתוכו. 
חדשים ועובר שינויים רבים. גם מצד המעשים, בכל רגע הוא מחליט על

מעשים חדשים, מתכנן לעצמו תוכניות וכדומה.

הרי כל אדם יודע שהשתנה מכפי שהיה לפני שנה או שנתיים למשל.
הן בתפיסת העולם, הן במחשבות, במשיכה הרגשית לדברים וכו’. ומובן
שבכל רגע שעובר הוא ממשיך להשתנות ובעוד חודש או שנה כבר יקבל

תפיסה אחרת. ובטח שבעוד שלושים שנה לא יישאר כפי שהוא עכשיו.

והדבר ברור שכל זה בוודאי לא מפחיד אותו. הוא לא נלחץ כי הוא
הקטן הבא השינוי  על  רק  ומסתכל  למקומו החדש  פעם  בכל  מתרגל 
שעליו לעשות. הוא תמיד מרגיש בשליטה ונמצא במקום מוכר ויציב.

הוא לא מסתכל על שינויים שהוא עתיד לעבור בעוד עשרים שנה.

ורק שיש כפי שהוא.  יישאר  ולא  ויוצא שהאדם משתנה בכל אופן 
הבדל שבצורה הטבעית האדם עובר שינויים בלי להרגיש ובלי לנווט,
זורם לאן שסוחפים אותו ומחליטים עבורו. אבל בשינוי יזום האדם נמצא
בשליטה. הוא מתכנן ומחשב על פי שכל מה נכון ולאן הוא רוצה להגיע.

או מסוימת  בצורה  להתלבש  מחליטים  החברים  כל  למשל  שאם 
אוהבים שיר מסוים, אז הוא נגרר לאותו שינוי בלי בחירה. במקום לנווט
את החיים, החיים מנווטים אותו. אבל בשינוי יזום, הוא עצמו קובע לאן
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הוא רוצה להגיע בצורה מושכלת, לפי מה שנכון.

אדם חכם מבין שבכל אופן הוא משקיע כוחות נפש בשינויים שונים
ובדרך חיים כלשהי, ובכל אופן בעוד עשרים שנה הוא לא יישאר אותו
הדבר כמו שהוא עכשיו. לכן מובן שעדיף לנווט את השינוי כדי להגשים

מטרות אמתיות, במקום לעבור שינוי שרירותי וחסר משמעות.

זהות עצמית

מכל זה נוכל להבין כמה מיותר הפחד שיש לאנשים לאבד את הזהות
שהתשובה שחושבים  רבים  שיש  התשובה.  בתהליך  שלהם  האישית 
מוחקת את זהות האדם, והוא הופך להיות כמו מספר סידורי, עוד חרדי

לבוש שחור כמו כולם וחסר מהות.

אבל הדבר ברור שהאדם לא משתנה מצד הזהות שלו ולא הופך לזר.
וכמו שילד קטן מתבגר, משנה תפיסה והופך לאיש גדול ששונה לחלוטין
במהות ממה שהיה, אבל הזהות שלו לא השתנתה, אלא התעצמה. מתוך

גבולות, כללים ולימוד ערכים, הוא קיבל כלים לבטא את זהותו.

כך גם הוא יישאר אותו אדם גם אם יישב בשיעור תורה, וגם אם יהיה
וכדומה. הוא לא וגם אם ישמור את השבת  ותפילין עליו,  עם ציצית 

יהפוך למהות שונה, אלא יתעצם ויקבל כלים להגשים את המהות שלו.

תהליך התשובה אינו עוסק כלל בעיצוב זהות האדם. בדיוק להפך,
התהליך מעצים את זהותו של האדם כפי שורשו האמתי.

כשההורים נותנים כלים לילד קטן, מגבילים, מחנכים ומלמדים אותו,
זה נותן לו אפשרות לגלות עולמות חדשים ולפתח כישרונות מיוחדים
משלו. כך התורה הקדושה, נותנת לאדם כלים נפלאים שבאמצעותם הוא

יכול להתפתח ולצמוח בהתאם לשורשו. לתת גילוי למהותו האישית.

השם יתברך ברא את בני האדם שונים אלו מאלו באופיים, בצורתם,
בהתנהגות, בצורת המחשבה, ברגשות ובכל שאר הדברים.

וכל יהודי, בהתאם לכלים שניתנו לו, צריך לעבוד את השם יתברך
יהפוך האדם  שכאילו  אופי,  שינוי  על  מדובר  לא  שלו.  הכלים  מתוך 
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למישהו אחר, אלא בדיוק להפך, שהאדם ייקח את האופי המיוחד שלו
וישתמש בו לעבודת הבורא.

ויהפוך אותו לכן מובן שאף אחד לא ישתלט על המוח של האדם 
לחסר אופי וחסר זהות עצמית. אלא שאדרבה, הוא יקבל כלים להעצים

את אותה זהות, כך שתהיה לה משמעות אמתית לעבודת השם.

מסירים את הלחץ

תפיסת העולם של ילד קטן מורכבת מדברים ילדותיים. הוא רוצה רק
לשחק, אוהב ממתקים וחושב שצעצועים זה הדבר הכיף ביותר.

ותארו לכם כמה לחץ היה מרגיש אילו הוריו היו מסבירים לו על עניין
הנישואין, על שעליו לעבוד, להחזיק בית, לשלם מסים ומשכנתה וכו’.

הרי הוא חי בתפיסת עולם שונה לחלוטין.

אבל מצד שני, הדבר ברור שאי אפשר להשאיר אותו עם תפיסה של
ילד קטן לנצח. לכן מרכיבים עבורו מסלול מותאם אישית. הכל נעשה
לאט ובהדרגה. בכל פעם מסבירים לו עוד עניין, מלמדים אותו עוד דבר,

הוא חווה עוד ניסיון חיים וכו’.

אם היה מודע לשינוי שעליו לעבור, שכאילו מוטל עליו לשנות את
תפיסת העולם לכזו של מבוגר, הוא היה מבוהל ומפוחד. אין לו כלים

מתאימים להכיל ולהתמודד עם דבר כזה.

אבל באמת לא מצפים ממנו להבין ברגע אחד תפיסת עולם של מבוגר
ולהשתנות. בכל פעם הוא עושה צעד קטן עד שהוא מגיע אל היעד בלי
להרגיש. כך זה הופך לתהליך טבעי ונפלא, נחמד ומהנה, בלי לחצים

ופחדים. הוא מתקדם מעצמו, מרצון ושמחה, בהתאם לזהותו ואופיו.

וצריך להבין שכך הוא עניין התשובה. שאם מסתכלים על התוצאה
לא העולם המוכר זה  ומפחיד.  רחוק, לא מוכר  נראה  זה  הסופית, אז 

שהתרגלנו אליו.

להישאר להתאמץ,  בלי  הכל  את  לעזוב  נחליט  אם  שני  מצד  אבל 
בשקרים שלנו ולהתייאש, זה כלל לא בא בחשבון. זה כמו להישאר עם
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שכל של ילד קטן בגיל חמישים.

אלא שאנו מוכרחים לעשות את השינוי, אבל במסלול נחמד ומהנה
שמותאם לנו, בלי לחצים ופחדים. כל שעלינו לעשות הוא להסתכל רק

על הצעד הקטן הבא. והוא בוודאי אפשרי.

מצווה גוררת מצווה

חז"ל מלמדים אותנו עניין עמוק בנפש האדם. שמצווה גוררת מצווה
ועבירה גוררת עבירה. כאשר אדם עושה שינוי כלשהו, אז לאחר השינוי
דברים ייראו לו אחרת, והוא יקבל כלים חדשים בהתאם למקומו החדש.

כשאדם עוסק בעניין כלשהו, אז מעבר לעסק החד פעמי בו, הוא גם
עובר שינוי תפיסתי בהתאם לאותו עניין. יש לו חיבור לאותו עניין. ואז

כל הרגש והמחשבה שלו פועלים ומגיבים אחרת.

ולמשל, לפעמים אדם עייף ותשוש ורוצה רק לשכב לישון, אבל הוא
רוצה ללכת, אבל מתוך שאין מוכרח להגיע לאירוע כלשהו. הוא לא 
ברירה הוא גורר עצמו בחוסר חשק. אבל אז לאחר שמגיע, הוא מקבל
כוחות לא מוסברים. פתאום הוא שמח וצוחק עם החברים והמשפחה

ושוכח מכל העייפות. לבסוף הוא שמח שהלך.

כאשר אותו אדם ישב בביתו בחוסר מעש ובחוסר עניין, הוא הרגיש
עייף, כי הסתכל על האירוע בצורה שכלית וטכנית, מתוך נקודת מבט
מוגבלת של עייפות. הוא לא התחשב ברגש, במצב הרוח ובכוחות הנפש
שיכולים להשתנות. אבל כשהגיע לאירוע, אז מעבר לעניין הטכני, הוא

קיבל גם שינוי בנקודת המבט שנתן לו כוחות פנימיים.

כשאדם חושב על חפץ, מקום, אדם או עניין מסוים שאינו מוכר לו,
הוא חושב בצורה שכלית וטכנית, הוא יודע על מה מדובר, מתכנן וצופה

מראש כיצד ייראו הדברים. אבל הוא לא מרגיש את זה כחוויה.

אבל כאשר יש לו מפגש והיכרות ממשית עם אותו עניין, זה מעלה
אצלו רגשות וחוויות, ואז הוא חושב עליו בצורה חיובית או שלילית,

מתרגש, מתחבר, חווה ורואה מזווית אחרת את הדברים.
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וכמו שלפעמים אדם שומע שירים או סיפורים מסוימים ואלו מביאים
אותו לשמחה או לעצב, לרצונות ושאיפות. וכן ישנם מצבים שונים שאם

אדם יעשה ויחווה אותם זה יביא אותו לרגשות מסוימים.

כך לעניין מצוות ועבירות. כשאדם חושב לעשות מצווה, הוא חושב
על הצד הטכני בלבד, אם זה מסתדר לו כעת. הוא לא לוקח בחשבון
שמעבר לעניין החד פעמי, זה גם יעשה בו רושם רגשי ותפיסתי. שהוא

ירגיש נפלא ויקבל כוחות נפש לקיים מצוות נוספות.

לפני כן הוא הסתכל על המצווה בצורה שכלית, אבל לאחר מכן הוא
מתחבר לזה גם בצורה רגשית. וכן גם לגבי העבירות חס ושלום. ויוצא
שעל פי מה שהאדם פועל, בהתאם לזה נולד רגש. כשהוא מקבל החלטה

מושכלת, לעשות דבר נכון וטוב, זה מביא רגש ממשי ואמתי.

איך משפיעים על כוונת הלב?

אנשים רבים חושבים שאין להם שליטה על התפיסה ועל כוונת הלב.
וכי אפשר לבחור את מי לאהוב? איך ניתן לעבוד על רצון וכיסופים?

איך אפשר לקבל חשק ודבקות בעבודת השם?

היה נראה לכאורה שכל אלו הם דברים טבעיים שאינם תלויים בנו.
וכמו למשל שאדם לא אוהב מאכל מסוים, וכי הוא יכול להכריח את

עצמו לאהוב וליהנות מזה?

אלא שלפי כל האמור, נוכל למצוא את הנוסחה לשליטה על הרגשות
ולשינוי התפיסה והכוונה. שבעזרת הפעולות הטכניות והגשמיות, מתוך

החלטות שכליות, אפשר להגיע אל הרגש.

אמנם באופן טבעי אדם נסחף לרגשות שלו ולא מנסה לשלוט עליהם
אחרים, לדברים  דחייה  מרגיש  מסוימים,  לדברים  מתאווה  הוא  כלל. 

שמחה, עצב, אהבה, שנאה וכו’.

הוא לא מנסה לעשות עבודה נגד הטבע, לאהוב את מי שהוא שונא,
או לשנוא את מי שהוא אוהב. הוא נגרר אחרי מה שקל. אבל פעמים
שהוא רוצה לעשות עבודה, ואז הוא מכריח את עצמו לאהוב או לשנוא
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וכדומה, ולאחר זמן מה זה הופך לטבע.

וכמו שכל אדם בוודאי אוהב את ילדיו, גם אם הם הפך ציפיותיו. כי
והכריח עצמו לאהוב אותם. הוא עשה עבודה, השקיע החליט מראש 

בהם, גידל אותם, וכך ממילא נקשר אליהם.

לכן רבותינו מלמדים אותנו שאחר הפעולות נמשכים הלבבות. אדם
מתרגש מהדברים שנמצאים בעולמו. הוא מתחבר למה שהוא מכיר וחי
הקרובה, המשפחה  עיניו.  לנגד  רואה  שהוא  מה  יום.  היום  בשגרת 
ואת הסביבה  את  לעצמו  שיעצב  כפי  וכו’.  אותו  שסובבים  החברים 

ההרגלים, כך הוא יפתח רגש לאותם דברים ויתחבר אליהם.

הרגל נהפך לטבע

ומכל זה נוכל להבין את הפתרון לכל הקשיים והפחדים שיש לאדם
כשהוא מסתכל על עניין התשובה. שלא צריך להיבהל מדברים רחוקים,

כיוון שכאשר נגיע אליהם, הם יהיו נגישים ופשוטים כדבר של מה בכך.

אנשים מסתכלים על חיים על פי התורה בתור קשים ומפרכים. כאילו
וקשיים חס ייסורים  לסבול  החיים, שיאלצו  לכל  עבודה תמידית  שזו 
ושלום לכל שארית חייהם. כי כך זה נראה מבחוץ, מנקודת מבט רחוקה.

אלא שבאמת זהו דבר נפלא ומשמח. שלאחר שעושים את הצעדים
הקטנים לאט ובלי לחץ, אז לומדים לאהוב, מתרגלים, חיים את זה, ואז

שום דבר כבר לא נראה מסובך.

בפעמים ההילוכים  תיבת  עם  ומסתבך  נהיגה  לומד  שאדם  וכמו 
בית או שהוא עובר  למקום עבודה חדש,  הראשונות, או שהוא מגיע 
מהר אבל  ומסובכים.  גדולים  נראים  דברים  בתחילה  חדשה.  לסביבה 

מאוד מתרגלים והכל הופך טבעי וקל עד שמרגישים בבית.

ואפשר לקחת כמשל שני אנשים שהתרגלו לסגנון לבוש מסוים שאינו
כל כך מתאים לרוח היהדות, וכעת הם רוצים להתחזק. אז יבוא אחד
מהם ויאמר שזה האופי שלו, ביטוי של המהות והפנימיות שלו, ולכן

הוא אינו יכול להתלבש בצורה אחרת בסגנון שלא שייך לו.
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השני לעומתו יבין שאסור ללבוש בגדים הנוגדים את רוח ההלכה, הן
מצד צניעות, הן מצד חוקות הגויים, הן מצד ערכים שהבגדים מייצגים,

הן מצד השתייכות לסוג אוכלוסיה מסוים וכו’.

ואמנם גם הוא מרגיש את אותו קושי כמו חברו, רק שהוא מבין שזו
לא באמת איזו מהות פנימית נשגבת שנובעת מאופי מיוחד, אלא שכך

גדל והתרגל. וכפי שהתרגל ללבוש כזה, כך יוכל להתרגל לסגנון אחר.

זה לא יהיה לו פשוט ללכת נגד התפיסה. בתחילה הוא ילבש בגדים
ומנוכר. הוא עלול ירגיש לו מוזר  וזה  שנוגדים את טעם הלבוש שלו 

להרגיש כמו ליצן ולחשוב שכולם כל הזמן מסתכלים וצוחקים עליו.

אבל כל זה זמני בלבד. כי לאט לאט הוא ירכוש הרגלים חדשים עד
שירגיש שזה הטבע שלו. שהוא כל כך יתרגל לסגנון החדש עד שהוא לא

יוכל לוותר עליו ולא יסכים לחזור ללבוש הקודם גם אם ישלמו לו.

הוא לא יקפוץ לכל זה בבת אחת. הוא ישנה פרט מסוים, לאט לאט
נוסף, וכך יהיה תמיד יוכל לשנות פרט  וירגיש טבעי ואז  יתרגל אליו 

בתהליך של התקדמות.

יגיעו האנשים  שני  מסוימת  תקופה  שלאחר  יוצא  דבר  של  ובסופו 
ואוהבים רגילים  שהם  בגדים  ילבשו  שניהם  הרגל.  של  מקום  לאותו 
ללבוש, ושניהם ירגישו בהם נוח וטבעי. אלא שבעוד שהראשון נשאר
בהרגלים חסרי תוכן שנוגדים את התורה, השני נהנה מהרגלים איכותיים

ומשמעותיים שהוא בחר להכניס לחייו מתוך מודעות עצמית ובחירה.

ואמנם אפשר להבין את האדם הראשון שלא רוצה להשתנות. כי זה
הרבה דורש  לא  ובעיקר  טבעי,  ויותר  מחייב  פחות  מרגיש  יותר,  נוח 
מאמץ מצדו. אבל יחד עם זאת, הדבר ברור שהוא יישאר באותו מקום

ולא יצליח להתקדם, וכך ימנע הרבה טוב מעצמו.

וצריך לדקדק, שאם למשל היו מציעים לו עבודה כלשהי, ובמסגרתה
היה מוכרח ללבוש מדים מייצגים או תלבושת מסוימת, אז היה מוכן

לעשות זאת גם אם הם נוגדים את האופי והטעם שלו.

הכל עניין של סדר עדיפויות. אם הוא מוכן להשקיע בזה או לא. אדם
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מוכן להקריב אם יש מטרה טובה. צריך לעשות סדר. לבדוק מה עיקר
ומה טפל. מה אמת ומה שקר. לא לשקר לעצמנו ולהמציא תירוצים.

התקדמות שכלית

להילחם ולכן קשה מאוד  ואמנם התפיסה מורכבת בעיקר מהרגש, 
עובד ולהתגבר. אבל כאשר אדם  להתמודד  כדי  צריך תחבולות  בזה. 
בצורה שכלית, ועושה צעד אחר צעד, עם תוכנית התקדמות, אז בוודאי

שיוכל להצליח בזה.

אדם צריך להתקדם בכל פעם קצת. עוד קבלה, עוד מידה, עוד דרגה
רוחנית, עוד השגה, עוד הרגל טוב וכך לאט לאט הוא בונה את עצמו.

מכוח כך הוא גם משנה את התפיסה שלו. הוא מתיישר.

לא צריך להיאבק ולהילחם כדי לשנות את התפיסה, אלא רק להסתכל
על המטרה ולכוון אליה, ואז להתקדם בכל פעם קצת, ומשמיים יסייעו

לו להגיע לשם ביעילות ובקלות יחסית.

הדרך מהי  בשכל  להבין  דעת.  בשיקול  הדברים  את  לעשות  צריך 
הנכונה והטובה. להבין שאי אפשר לקפוץ לשם בבת אחת, אבל גם אסור
להתעצל בלי להתקדם. כך נתכנן מסלול, מעין תהליך שעלינו לעבור כדי

להסיר לאט לאט את המחסומים ולהתקדם למקומות טובים יותר.

הדבר הכי קל הוא להתעלם ולהמשיך את הכל כרגיל. אבל אם אדם
רוצה להגיע למקומות טובים יותר, אז הוא מוכרח לעשות עבודה. לקחת
דברים אמתיים וטובים יותר, על פי שכל, על פי חקירות והתבוננות, ואז

לקנות אותם כהרגלים ולהפוך אותם למרכזיים בחייו בצורה מודעת.

ואמנם יתכן שלא יהיה שינוי ניכר לטווח הקרוב, אלא שעם הזמן זה
יבוא. התודעה, ההשקפה, השאיפות והרצונות, כולם יהיו בהתקדמות.

להתקדם עכשיו

יגיע מעצמו, וזהו סוד ההצלחה בעבודת השם. לא לחכות שהרגש 
אלא להביא אותו. לא לדחות את ההתקדמות עד שתנחת עלינו הארה

משמיים, אלא ליזום ולהביא את ההארה שתבוא.
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יודעים הם  אם  גם  השם.  בעבודת  להתקדם  פוחדים  רבים  אנשים 
שהצעד הוא נכון וטוב, מכל מקום החששות הם רבים וצריך הרבה אומץ

וכוחות נפש כדי להתקדם.

לכן אותם אנשים מחכים להתמלא, להרגיש בשלים ושלמים עם הצעד
שהם עושים, וכך מחכים זמן רב וכמעט לא מתקדמים לשום מקום.

אז אמנם הדבר ברור שההתקדמות צריכה להיות מבוקרת, הדרגתית,
בשיקול דעת, מתוך מחשבה ולא בחיפזון. אלא שמכל מקום, מוכרחה
להיות התקדמות כלשהי. שברוב המקרים האדם לא מתקדם כלל. הוא

טוען שהוא מתקדם לאט לאט בתור תירוץ לכך שהוא לא זז.

במקום לחכות להרגיש שלמים ואז לעשות צעד גדול ונועז מחר, צריך
להחליט לעשות צעד קטן ופחות משמעותי, אבל ברגע זה ממש, ללא

שום דיחוי.

מקובל לחשוב שרק כאשר יש רגש ומרגישים שלמים עם ההתקדמות
אז עושים צעד קדימה. אבל בצורה שכזו תמיד נהיה תקועים מאחור.

כל עניין ההתקדמות הוא לעשות צעד נוסף למקום שעדיין לא הגענו
אליו. אין טעם לכבוש את השטח שלנו, כל הרעיון הוא לנסות לכבוש
שטח חדש. אם אנחנו מרגישים שלמים עם הצעד, זה אומר שכבר השגנו

אותו, וכל העניין הוא להתקדם למקום חדש שבו אנו עדיין לא שלמים.

צריך תמיד להביט קדימה. מה עדיין לא כבשנו. מה עדיין לא שלם
אצלנו. מה אפשר לקחת על עצמנו, איך אפשר להתקדם, איך לקיים עוד

מצוות, איך להתקרב עוד יותר להשם וכו’.

ולא צריך לפחד מכך שאנו לא מרגישים עם זה שלמים עדיין, שהרי אי
אפשר להרגיש שלמים עם משהו שעדיין לא התנסינו בו. תמיד ישנם

חששות כשמתחילים דבר חדש, אבל זה לא צריך למנוע את ביצועו.

לכן אדרבה, צריך לנסות להתקדם למקומות שאנו לא מרגישים בהם
שלמים, ודווקא אותה התקדמות היא שתוביל אותנו להרגיש שלמים גם

שם, מתוך הרגש והחוויה שאותה התקדמות תוליד.
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לא לחלום

אנשים רבים מביאים משפטים שנראים לכאורה עצמתיים וגבוהים.
לחזור בתשובה מאהבה ולא מיראה. להרגיש שלמים עם עצמם. לחכות

שזה יבוא מבפנים. להיות מחוברים לדברים וכו’.

אלא שזה הכל תירוץ. אמנם, בוודאי שחזרה בתשובה מאהבה זו דרגה
עצומה, ובוודאי שחשוב להרגיש שלמים ולהתחבר לדברים, אלא שאי

אפשר להגיע לכל זה אם לא עושים צעד קדימה לפני כן.

וכמו שאדם ירצה להגיע לאהבה עצומה כלפי מישהו בלי להכיר אותו.
או שהוא ירצה להרגיש שלם עם משהו שמעולם לא התעסק אתו. הרי זה

לא אפשרי כלל.

אותו, לאהוב  לומד  הוא  כך  כלשהו,  בתחום  עוסק  שאדם  ככל 
ניסיון, הופך למומחה ומתקרב לשלמות. אבל בוודאי מתמקצע, צובר 

שזה טיפשי לחכות להגיע לשלמות בלי לעסוק בתחום כלל.

אם שני אנשים ינסו להתקבל לעבודה, האחד למד את המקצוע במשך
ניסיון מעשי של כמה שנים ולשני  ניסיון מעשי,  ללא  עשר שנים אך 
בודדות אך מעולם לא למד, אז קרוב לוודאי שיעדיפו לקבל את השני. כי

מעט ניסיון מעשי גובר על המון לימוד תאורטי.

רק לאחר שעוסקים בעניין כלשהו, אז אפשר להתחבר אליו. וכך גם
בעניין עבודת השם. אם אדם משאיר את הכל בידי הטבע, הוא לא יגיע

לשום מקום. רק לאן שהסביבה תיקח אותו.

אם לא נגרום לזה לבוא, אז זה לא יבוא. אבל אם נכריח את זה לבוא,
וגם אם זה בצורה מאולצת וחסרת רגש בתחילה, אז גם הרגש יגיע וגם

הרגשת השלמות. כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה.

לא להתחמק

יש כאלו שאומרים שהם צריכים עוד זמן לברר עם עצמם ולבדוק אם
זה נכון עבורם. שהם לא מרגישים שלמים ולכן עליהם עוד לחשוב על

העניין. שהרי לא ראוי לעשות מעשים בחיפזון.
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אם הם באמת רוצים לבדוק ולחשוב, זה נהדר. שיבדקו ויחשבו. אבל
שלא ישתמשו בזה כתירוץ להסרת אחריות מתוך עצלות.

כי בפועל הם מתעסקים עם אלפי עניינים במשך היום, ורק לא עם
העניין הזה. הם טוענים שהם צריכים לחשוב, אבל הם לא חושבים, אלא

מניחים בצד ושוכחים מזה. הם חושבים על הכל חוץ מזה.

הם לא מנסים באמת ללמוד על זה כך שיוכלו לקבל החלטה מיושבת
ונכונה. אלא עוזבים את זה ורק לא שוללים שאולי ינחת עליהם איזה

משהו משמיים שיביא אותם להרגיש שלמים.

מסובכת, שאלה  על  לחשוב  כדי  זמן  לו  שיתנו  יבקש  וכמו שאדם 
ואחרי שבוע הוא יאמר שעדיין אין לו תשובה.

אם הוא באמת חשב על כך כל השבוע וניסה להגיע לפתרון אבל זה
לא הספיק לו, אז התגובה שלו מובנת. אבל אם הוא בכלל שכח מזה ולא
הקדיש לזה זמן כלל, אז זה לא יותר מתירוץ להתחמקות. הרי בוודאי

שלא תהיה לו תשובה, כי הוא כלל לא ניסה להגיע אליה.

אנשים אומרים שזה מוקדם מדי עבורם, שהם לא מרגישים מוכנים
ושהם צריכים עוד זמן "להתבשל". אבל הם לא באמת מתכוונים לבשל

את עצמם, אלא לחזור לעיסוקי החיים הרגילים.

שלהם השגרה  לחיי  לחזור  מעדיפים  שהם  לומר  מתכוונים  הם 
או התגלות  איזו  עליהם  תנחת  במקרה  שאם  ורק  מהאמת,  ולהתעלם 

הארה אלוקית, אז אולי היא תבשל אותם.

על היטב  לחשוב  צריך  חיפזון.  מתוך  דברים  לעשות  אסור  ואמנם 
הדברים ולקבל החלטה מושכלת. אבל אדרבה, דווקא משום כך צריך

להקדיש זמן למחשבה. אחרת אי אפשר לקבל החלטה.

אדם צריך לפנות מעיסוקיו ומזמנו כדי להקדיש זמן איכות למחשבה
וחשבון נפש. לחשוב על הצעדים הבאים. לאן עליו להתקדם. מה נכון

ומה טוב עבורו. מהי האמת וכיצד יוכל ליישם אותה בחייו.

אם החליט לעשות בירורים וחקירות לבדוק מהי האמת, אז שיהיה

 446 



מגלים את התשובה  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

אמתי עם עצמו ויקפיד באמת לחשוב ולחקור. שלא יתעלם. ואם כבר
התאמת אצלו מצד השכל והחקירות, אז בוודאי שאין מה להתמהמה

וצריך להזדרז ולקיים את הדברים בצורה מעשית.

וכמו שאדם ימצא שטרות כסף מפוזרים על המדרכה, הוא בוודאי לא
ירצה לאסוף אותם לאט לאט. הוא לא יפחד מחיפזון ולא יחכה לקבל
החלטה מתוך שיקול דעת. כי אם הוא כבר יודע בשכל שזה הדבר הנכון,

אז אין שום סיבה לחכות לאיזו התעוררות רגשית.

לאדם נוח  שאם  שלנו.  בידיים  נמצא  תמיד  שהכדור  לזכור  צריך 
להישאר כפי שהוא בלי להתקדם, אז כך הוא יכול להישאר כל חייו. יהיו

לו תירוצים נפלאים למצבו, אבל הוא יישאר שטחי ורדוד.

אבל אם יעשה התקדמות, וגם אם היא חיצונית בלבד וחסרת רגש, וגם
אם לא ירגיש איתה נוח בתחילה, אז ממילא גם הרגש יגיע בהמשך והוא

ישמח וירגיש שלם יותר עם אותה התקדמות שעשה.

אני אחזור בתשובה כש...

לפעמים אדם חושב שכאשר המצב יהיה טוב יותר, הוא יוכל לחזור
בתשובה, ובינתיים עד שזה יגיע, ימשיך כהרגלו.

אולי כאשר ימצא זיווג טוב, כאשר יתפרנס יפה, כאשר יהיה מבוגר
יותר, אחרי הצבא, אחרי שיתחתן, אחרי שהילדים יגדלו וכו’. הוא בטוח
יותר קל לחזור שאם רק יסתדר לו משהו קטן בחיים, יהיה לו הרבה 

בתשובה והוא יוכל לעשות זאת בלב שלם.

אלא שזו אשליה. אף אחד לא מבטיח לו שהדברים שהוא רוצה אכן
יתקיימו. וגם אם יתקיימו, זה לא ישנה במאום את הרצון שלו לחזור

בתשובה וזה לא יקדם אותו לשום מקום מבחינה רוחנית.

אנשים חושבים שאם יהיה כך וכך אז יחזרו בתשובה. אבל המציאות
מוכיחה שגם אם מגיעים לאותן נקודות יעד שהציבו לעצמם, הם עדיין
לא מרגישים מוכנים לשינוי, ואז נותנים תירוצים ושוב דוחים הכל. עד

שיהיה כך וכך.
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כי זו אשליה. כל רגע בחיים הוא המתאים ביותר לחזור בתשובה אל
השם יתברך. ורק שהיצר הרע נלחם בזה ומכניס בלבולים ודמיונות.

ילד קטן בטוח שישנה איזו נקודת זמן שבה הוא ישתנה מילד למבוגר.
אבל לא קיימת נקודה כזו. אי אפשר להצביע על נקודה בה היה ילד קטן

ומהרגע הבא הפך לגדול. זהו תהליך אטי שעובד כל הזמן בלי להרגיש.

אדם מחכה לנקודת זמן כלשהי שלעולם לא תגיע. אף אחד לא הופך
פתאום למישהו אחר ביום שלאחר החתונה. הוא נשאר אותו אדם, עם

אותו אופי, אותם הרגלים ואותם יצרים, ורק שכעת הוא נשוי.

לאחר גם  קטנים  ילדים  ועם שכל של  רווקים  כאלו שמרגישים  יש 
עשרים שנות נישואין. ויש כאלו שקיבלו אחריות עוד לפני שהתחתנו.
הזמן לא יוזם שינויים ולא משנה את האדם בצורה אוטומטית. הזמן רק

מציג את השינויים שהאדם עצמו עבר בחייו בצורה הדרגתית.

יוצא שהאדם לרוב לא מספיק בכלל להגיע לאותו יעד שהציב לעצמו,
וגם אם הוא מגיע אליו, הוא דוחה אותו בכל פעם מחדש לזמן מאוחר

יותר. עד שהוא מגיע לסוף חייו ואז מבין שכבר מאוחר מדי.

וכל זה מובן. כי כאשר אדם מציב לעצמו יעד, זה דבר רחוק שנתפס
רק בצורה שכלית. אבל הוא מצפה שכשהיעד יגיע, הוא יפתח לו משהו
חווייתי, פנימי ורגשי. אבל בפועל זה לא קורה. שום דבר לא משתנה

מצד הרגש, כי האדם לא עשה את העבודה הדרושה לשינוי רגשי.

בצורה טכנית הוא מבין שהגיע ליעד, לגיל או למצב בו חשב שירגיש
בצורה מסוימת, אבל בפועל הוא לא מרגיש כפי שחשב וציפה.

אדם יכול לחשוב שהוא רוצה לעשות כסף או ליהנות מתאווה אסורה
פעם אחרונה, וקובע בהחלטיות שאחר כך יעזוב הכל ויעבוד את השם
בדבקות. אבל זה דמיון. הוא רואה את זה כטכני ולא לוקח בחשבון שאם
יתעסק בכסף, תאוות וגשמיות, יישאב למקום רגשי רחוק, ישנה רצונות,

יעלה את סף הריגוש ויתמכר לאותן תאוות עד שלא יצליח לצאת מהן.

קל לומר שמחר נשתנה כי זה לא מצריך מאמץ מצדנו כעת. זה נראה
שהיום הכל מסובך ומחר יהיה קל יותר. כי את הרגע הזה אנו מרגישים
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ממש, אבל המחר הוא עניין שכלי ורחוק שעדיין נטול רגש.

אבל כאשר יגיע יום המחרת, הוא יהפוך להיות שוב הרגע הזה שנראה
מסובך ומלא ברגש, ואז שוב נדחה את השינוי. אם באמת רוצים לעשות
שינוי, חייבים לעשותו ברגע זה, אחרת יתכן מאוד שזה לא יבוא לעולם.

חזרה בתשובה ומפחיד של  ענקי  לעשות צעד  הכוונה שצריך  ואין 
ושינוי כל הרגלי החיים, אלא כפי שכבר הוסבר, שכל העניין הוא לעשות

רק את הצעד הקטן הבא שיקרב אותנו מעט להשם יתברך.

התמדה ועקשנות

ואמנם האדם צריך להתקדם בכל פעם מעט, בצעדים קטנים, אבל יחד
עם זאת עליו להשקיע באותם צעדים ממש. ככל שימסור נפש על אותם

דברים קטנים, כך יקבל כוחות חזקים יותר להתעלות עוד יותר.

המפתח למסירות נפש הוא עניין ההתמדה מתוך עקשנות. גם כאשר
יש מכשולים, וגם כשזה לא נוח, וגם כשנראה שעדיף להתייאש, צריך

תמיד לזכור את המטרה ולהמשיך קדימה.

נסים לראות  רוצים  מיידיות,  תוצאות  מחפשים  אנשים  ולפעמים 
עצומים, נפלאות וישועות בחייהם. ואז הם מתאכזבים כאשר אלו לא

מגיעים. אלא שצריך להתאזר בהמון סבלנות.

צריך להבין שזהו מסע. תהליך. זה לא עניין של החלטה חד פעמית
שמשנה את כל החיים ברגע. לאט לאט מתחילים לשנות הרגלים, וכך

מתקרבים בכל פעם עוד קצת לכיוון המטרה.

ומנסה שוב ושוב בעקשנות למרות שהוא כמו שתינוק לומד ללכת 
נופל בכל פעם מחדש. אם היה מתייאש מהקשיים, לא היה מצליח. אבל
הוא מתעקש, נחוש בדעתו. ואין איזה רגע מסוים בו הוא פתאום הופך
ליודע ללכת, אלא הכל בהדרגה. בתחילה עושה בקושי צעד קטן, אחר

כך משתפר, מתקדם ומתרגל, עד שזה הופך טבעי, פשוט וקל.

וגם לאחר מכן, הוא לא נעצר שם, אלא ממשיך להתקדם עוד ועוד
ולעשות יותר. הוא לומד לרוץ, לקפוץ  זה דברים מסובכים  ובונה על 
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דברים שהיו נראים בלתי אפשריים קודם לכן.

קטנים צעדים  לעשות  רק  רחוקות,  ממטרות  להתרגש  צריך  לא 
ומחושבים. להתקדם לאט לאט עד שנגיע. ועל אחת כמה וכמה בעניינים
רוחניים, שככל שאנו עושים השתדלות, משקיעים ומוסרים נפש, כך אנו
מקבלים סיוע עצום מהשמיים להצליח ולהתקדם למקומות לא אפשריים.

ניסיונות

בחשבון ולוקח  מראש  צופה  שאדם  מסוימים  קשיים  ישנם  ואמנם 
כאשר הוא מחליט על צעדים של חזרה בתשובה. אבל המכשול הקשה

יותר הוא להתמודד עם הניסיונות הלא צפויים שמגיעים לאחר מכן.

כי אנשים מתארים לעצמם שהם יקריבו מעט, ואז פתאום ייפתחו להם
כל צינורות השפע והם יזכו לישועות גדולות. אבל בפועל, זה בדרך כלל
קשיים מגיעים  שאפילו  ופעמים  ומיידית,  גלויה  בצורה  מתרחש  לא 

גדולים יותר.

כי יש ניסיונות. רוצים לבחון עד כמה האדם מוכן להקריב. עד כמה זה
חשוב לו. וזה בוודאי לא לחינם. זהו מדד למקומו האמתי של האדם, וגם

קרש קפיצה להתעלות למקומות גבוהים יותר.

וכמו שהרבה אנשים רוצים להתקבל למקום כלשהו, אז עורכים להם
מבחני התאמה כדי לסנן ולהשאיר רק את המתאימים באמת. רק את מי

שבאמת רוצה, מתאים ומתעקש לעשות זאת בכל מחיר.

אם לא היו מבחנים, האדם לא היה מתאמץ, וגם לא היה ניתן לאמוד
את הרמה שלו ביחס לאחרים. ואם היו מבחנים קשים מדי, אז כולם היו

מתייאשים מראש. לכן המבחנים מותאמים לרמה של המשתתפים.

אבל להשם.  קרובים  ולהיות  תשובה  לעשות  רוצים  אנשים  הרבה 
השאלה כמה היו מוכנים להקריב עבור זה. יש כאלו שלא מוכנים לשנות
כלל את חייהם. יש כאלו שמוכנים לעשות מאמץ קטן. אבל יש כאלו

שממש מוכנים למסור נפש.

אבל אם הכל הולך בצורה חלקה, אז כל זה לא יכול להתגלות. רק
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ניסיונות, כאשר האדם בוחר אם לוותר על ברגעי מבחן, כאשר ישנם 
הנוחות שלו עבור מטרה גבוהה יותר, אז הוא נמדד באמת.

ובוודאי שאין הכוונה רק למדוד את האדם, אלא שיתנסה בחוויות
שונות ויתעלה מתוכן. נותנים לו קרש קפיצה, להתמודד עם דברים ולתת
גילוי לכוחות נפש שמעולם לא הכיר בתוכו. אם יהיה דבק במטרה, הוא

יצליח להתעלות למקומות עצומים.

ומכל מקום, אדם צריך לזכור שאלו ניסיונות מועטים וזמניים, שרק
ולבסוף מעט,  מקריב  אדם  גדול.  שפע  יגיע  ולאחריהם  נראים קשים, 

מקבל הרבה.

שונות. מטרות  למען  בחייו  רבות  פעמים  מקריב  אדם  שכל  וכמו 
כשהוא נאלץ להיבחן בתחומים שונים כדי להתקדם, כשהוא מקריב זמן
לצורך את הנוחות שלו  לצורך פרנסה, כשהוא מקריב  לעבוד  ומאמץ 

הקמת משפחה וכו’.

יותר. ואם אדם נמצא בתפקיד חשוב, אז הוא מוכן להקריב אפילו 

ישנם בכירים שבקושי ישנים בלילה ובקושי רואים את המשפחה שלהם.
כי ככל שהמטרה חשובה יותר, כך מוכנים להקריב עבורה.

ויוצא שבתחילה יש מעין מבחני כניסה, קשיים, חוסר נוחות וכדומה,
אבל לאחר מכן מתרגלים, לומדים לאהוב את הדברים, ובנוסף מקבלים

המון מתנות נפלאות ששוות הרבה יותר מכל ההשקעה שהשקענו.

כאשר האדם זוכר את המטרה, הכל הופך לקל יותר. ואז הוא יכול
להתמודד גם עם דברים קשים, כי הוא רואה את התועלת והשפע שיקבל.

סדר עדיפויות

ומכאן נוכל להבין שהצלחת העניין בעיקר תלויה בדרך ההסתכלות
שלנו על הדבר. כמה אנו מצליחים לראות את המטרה מול עינינו והיכן

זה נמצא בסדר החשיבות.

גורל, הרי  בתור  בחייהם  קטנים  פרטים  על  רבים מסתכלים  אנשים 
וכאילו שזה סוף העולם ממש.
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אם הילד חולה, פיטרו מישהו מהעבודה, זרקו לו מילה לא יפה, אבד
לו שטר של מאה שקל או האוכל שהכין לא יצא טעים וכדומה, אז זה
יכניס את האדם למרה שחורה לכמה שעות או ימים ויהיה לו קשה מאוד

להמשיך לחייך ולחיות בכיף.

אבל לעומת זאת הוא יכול לשמוע על מושגים חמורים מאוד, מהות
החיים, יום המיתה, תכלית העולם, דקדוק הדין בשמיים וכו’, ויחד עם

זאת להתבדח ולהמשיך כרגיל. כל סדר העדיפויות שלו לקוי.

זהו חלק בלתי נפרד משינוי התפיסה שעל האדם לעשות. שעליו לייחס
חשיבות לדברים החשובים, ולמעט את חשיבות הדברים השוליים.

ואת זה אפשר לעשות בצורה מעשית על ידי חשבון נפש. שאדם חושב
על חייו, על היום שעבר, על החודש שעבר, על השנים שעברו, רואה

כמה התקדם, מהן הנקודות המשמעותיות בחיים וכו’.

ואז הוא יכול להבין שזה לא מעניין אותו אם קרא את העיתון לפני
חודש, גם לא מעניין אותו מי ניצח במשחק לפני שנתיים, גם לא מעניין

אותו שבשנה שעברה לילדים הייתה שפעת למשך כמה ימים.

הוא מגלה שדברים גשמיים חלפו ועברו מהעולם. פעם חשב עליהם
בלתי שנראו  קשיים  חשיבות.  חסרי  הם  והיום  עצומים  דברים  בתור 

אפשריים חלפו ונראים כעת כדבר של מה בכך.

ומה שבעיקר מעניין אותו זה הדברים שהשיג. חכמה ומידות שרכש,
כישורים שפיתח, שם טוב שקנה לעצמו, מקום רוחני שהגיע אליו וכו’.

ואם ירבה לחשוב על כך בצורה אמתית לבד עם עצמו, אז בוודאי יגיע
למסקנות שכליות שיוכלו לכוון אותו למקומות טובים יותר.

שהרי כמו שבעבר הדברים שהיו חשובים לו התבררו למפרע כחסרי
חשיבות, כך גם הדברים שחשובים לו היום, שהרגש מציף אותו בכל

עניין קטן, גם הם רק עניינים רגעיים וחולפים, הכל הבל.

האם צריך לוותר על הגשמיות?

כאשר אדם עורך חשבון נפש עם עצמו, הוא מבין את ערך התורה
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הקדושה והרוחניות, וממעט בהבלי הגשמיות.

מרגיש אחוז הוא  בדרכו. שהרי  נוספים  יוצר קשיים  זה  שכל  אלא 
לטייל עם רוצה  הוא  גשמיים.  לדברים  הוא מתאווה  גשמיות.  באותה 
שירים לשמוע  בים,  לשחות  כסף,  לעשות  במסעדות,  לאכול  חברים, 

ולעשות דברים גשמיים שמהנים אותו.

מעבר לכך, הוא רוצה להשתייך ולא להיראות מוזר. הוא רוצה להיות
בזמן עצמו  עם  להתבודד  ולא  עושים  שכולם  מה  לעשות  בעניינים. 
שכולם נהנים. והדבר ברור שאם יוותר על הדברים האלו, הוא יאמלל את

עצמו. אין לו כלים להתמודד עם זה.

אלא שצריך להבין שאין זו הכוונה כלל. התורה הקדושה לא מצווה
את האדם להיות מלאך ולבטל את הגשמיות. היא מצווה אותו לעשות

את אותה גשמיות בדרך היתר.

אדם לא צריך לעזוב את העסקים או התחביבים שלו, רק לוודא שהם
כשרים. ואם יש איסורים שונים, אז עליו ליישר אותם לדרך היתר.

בכשרות שהכול  לוודא  רק  במסעדות,  לאכול  להמשיך  יכול  אדם 
נעשית בדרך ארץ מהודרת, שאין בעיות פריצות במסעדה, שהאכילה 
בישיבה במקום סגור, שעושים נטילת ידיים ומברכים על המזון וכל שאר

הפרטים שיש להקפיד עליהם בעניינים אלו.

הוא יכול להמשיך להסתובב עם חברים, רק לוודא שלא מדברים לשון
הרע, שלא עוסקים בדברים רדודים מעולם הבידור הרחוק מתורה, שלא

הולכים בחוקות הגויים, שאין ערבוב של גברים ונשים.

לוודאי שהכול ורק צריך  יכול להמשיך בכל עסקיו הגשמיים,  הוא 
מתנהל על פי ההלכה. שאין איסור בדברים שהוא עושה וגם אינו גורם
לאיסור בצורה עקיפה. ואם זה כרוך באיסור כלשהו, אז צריך לחשוב

כיצד ניתן לסדר את פרטי העניין כדי להפכו להיתר.

לקדש את החומר

וצריך לדעת שאדרבה, עניין ההתעסקות בגשמיות יכול להפוך אפילו
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ורדוד זו הסיבה שהגענו לעולם, לרדת לעולם גשמי  להתעלות. שהרי 
ולהשתמש בחומר כדי לקדש אותו.

ואת זה עושים על ידי שימוש בחומר הגשמי לצורך רוחני. לקחת יין
ולעשות אתו קידוש בשבת. לקחת ותאווה,  ואדום, שמסמל דם  גשמי 
בהמה ולהפוך אותה לספר תורה או תפילין. לקחת את תאוות האכילה

ולהפוך אותה למצווה בסעודות שבת וחג.

כל אדם הגיע לעולם כדי לבצע את התפקיד המיוחד שלו, ואין אף
הכישורים את  לנצל  מחובתו  לכן  אותו.  להחליף  שיכול  בעולם  אחד 

שנתנו לו ולהשתמש בהם כדי לעשות את תפקידו ולעבוד את השם.

יש אנשים שחוזרים בתשובה וזונחים את כל הידע והכישורים שהיו
להם מהעבר, שכאילו לא מתאימים לעולמם החדש והרוחני. אבל זה לא

נכון. השם נתן לנו כישרונות כדי שנשתמש בהם.

במקום להתעלם ולשכוח מאותם כישרונות ותחביבים ותיקים, צריך
לחשוב כיצד ניתן לנצל אותם לעבודת השם. איך ניתן לסנן אותם מכל
נקיים, אותם  ולהשאיר  לנפות  בהם,  הכרוכים  והאיסורים  הבעיות 

ולהשתמש בהם לעבודת השם.

ולמשל אדם עם חוש עסקי יכול לפתוח עסקים בתחום היהדות או
לנהל עמותות וכדומה. אדם עם חוש רגשי יכול לעזור לאנשים במצוקה.

אדם עם קשרים יכול לעזור להקמת מוסדות תורה.

אדם עם כושר דיבור יכול לעשות זיכוי הרבים. אדם בעל שכל חריף
יכול להשקיע בגמרא, ללמד ולכתוב תשובות בהלכה. אדם בעל עושר

יכול להרבות צדקה.

בעלי כישרון אמנותי בתחומים שונים יכולים לעשות יצירות שונות
לעזור יכולים  שונים  מקצוע  בעלי  האמונה.  וחיזוק  הרבים  לזיכוי 

לאברכים ולנזקקים בתור חסד.

וכן ישנם עוד אינספור פרטים, שלכל אדם יש כישרונות איתם נולד או
יכול ידע והשגות. כעת הוא  יש לו  שפיתח ורכש אותם במהלך חייו. 

להשתמש בכל זה כדי לעבוד את השם יתברך בדרכו שלו.
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והנאה גם ימצא סיפוק  גדולה בעבודת השם, הוא  מעבר להתעלות 
ועצמה כוח  לו  וייתן  שלו  לעבודה  משמעות  יכניס  זה  מכך.  גדולים 

להמשיך הלאה ולהתקדם.

אלא שצריך לזכור לא להפוך את זה לעיקר על חשבון דברים חשובים
אחרים. וכמו שיש כאלו שכל היום עוסקים בחסד, אבל כלל לא לומדים
היום כל  אבל  יהודים,  לחזק  שמנסים  בידור  ואנשי  זמרים  יש  תורה. 
עוסקים רק בזה. וכן הלאה, שאנשים עוסקים באיזה תחביב או כישרון,

והופכים את זה לכל עבודת השם שלהם בלי שום דבר אחר.

כי יש בזה תאווה להתעסק עם דבר כיף, עם תחביב שמביא סיפוק,
ולזנוח את כל שאר המטלות שנראות פחות מושכות. אבל אדם מחויב
ללמוד תורה, לקיים מצוות, להתפלל ולהשתדל בכל שאר ענייני עבודת
השם. בין אם זה כיף לו או לא. ואמנם יש לו דרך מיוחדת משלו, אבל זה

בוודאי לא נותן לו פטור מכל שאר הפרטים.

איך להתייחס לקרובים רחוקים?

כשם שאסור לאדם החוזר בתשובה להתעלם מכל מה שרכש בעברו,
כך בוודאי שאסור לו להתעלם ממשפחתו וקרוביו.

ואמנם ישנה שאלה מצויה אצל חוזרים בתשובה, שלא יודעים כיצד
קרובים אנשים  אלו  אחד,  שמצד  מהעבר.  מכריהם  לכל  להתייחס 
ואהובים, אבל מצד שני, הם רחוקים מאוד מדרך השם ועלולים להשפיע

עליהם לרעה.

לכן צריך תמיד לזכור שאסור לוותר על המשפחה. אין לאדם משפחה
מה כל  על  לאדם  להיות  שצריכה  ענקית  להכרת הטוב  מעבר  אחרת. 
שהוריו ומשפחתו עשו עבורו, הוא גם צריך לזכור שהם חלק בלתי נפרד

ממנו. השם יתברך הביא את האדם למשפחה המדויקת ללא שום טעות.

ולהציב מסוים  רוחני  מרחק  על  לשמור  צריך  כן  מקום  מכל  אבל 
כללים. מטבע הדברים, אנשים עם השקפת עולם רחוקה מתורה רואים
וכדומה. ואמנם הם לא הכל אחרת. יש להם מנהגים שנוגדים לתורה 

אנשים רעים שעושים בכוונה, אבל הסכנה עדיין קיימת.

 455 



מגלים את התשובה  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

לכן צריך לנסות לנתח את המצב כדי להתאים תגובה מצדנו ולנתב את
הדרך. שמצד אחד, צריך להיות רגישים ואוהבים כלפי המשפחה, בטח

שלא לכעוס, לצעוק ולריב איתם על חילוקי השקפה כאלו ואחרים.

אבל מצד שני צריך לשמור על הכללים שהצבנו לעצמנו. לא להתפשר
לירידה אותנו  שיביאו  ממצבים  להתחמק  לנו.  שנוגעות  הלכות  על 

רוחנית. לעשות הרבה תחבולות בצורה יצירתית.

ולמשל, אם המשפחה מחללת שבת, אז זה לא רעיון טוב לשהות שם
בשבת. אבל בוודאי שצריך לבקר יותר באמצע השבוע כפיצוי. אם יש
חתונה עם ריקודים מעורבים ובעיות צניעות, אפשר להגיע רק לחופה,

לתת מתנה, להתנצל ולהסביר את המצב.

אם כולם צופים במשהו במסך, אז אפשר לצאת לזמן מה עד שיסיימו.
אותם להזמין  אפשר  אז  בבית,  מפוזרים  ותמונות  עיתונים  ישנם  אם 
שיבואו אלינו. אם האוכל אינו בכשרות טובה, אז אפשר להביא אוכל

מהבית, או להזמין לכולם ממקום מושגח.

חכמים להיות  צריך  זאת  עם  יחד  אבל  הרוחניות,  על  לוותר  אסור 
ולנסות לרצות את הצד השני. אפשר להיות יותר בקשר טלפוני, לפצות

במקומות אחרים שאינם בעייתיים. ותמיד לעקוב אחר ההתפתחויות.

להנמיך להפך.  בדיוק  אלא  ומהפכות,  מהומות  ליצור  הכוונה  אין 
פרופיל ולשמור על שקט ושלום עם כולם. בוודאי שלא להתפשר על
מכניסה מראש  ולהימנע  רגישים  מצבים  לזהות  לנסות  רק  רוחניות. 

למקומות בעייתיים.

לשמור על השלום

וחילוקים סמויים מתחת לפני השטח, בצורה טבעית, ישנם מתחים 
שנובעים משוני בהשקפה בין אנשים. אלו דברים לא גלויים, שאי אפשר
שכאילו אנשים  בין  מתיחות  שישנה  אלא  מסוים,  דבר  על  להצביע 

מרגישים מותקפים ומנסים להגן על עצמם.

ולפעמים מדובר על לחצים איומים שמפעילים הקרובים כך שאדם לא
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יהפוך ל"דוס" ו"קיצוני". וכל זה מחליש ומייאש.

הרי איך יצליח להסביר לדודה שכל כך מוכרחה לתת לו נשיקה או
נגיעה בנשים? איך יתמודד עם לפחות ללחוץ לו יד שההלכה אוסרת 
המבטים התמהים לעבר ראשו המכוסה בכיפה? איך יצליח להקפיד על

כשרות מהודרת כשכולם מסביב אינם מקפידים?

ואז האדם נמצא בלחץ איום, ומבין שישנן שתי אפשרויות. או שהוא
עושה מלחמה מול כולם, תוקף עד הסוף ומוסר נפש, או שהוא נכנע

ללחצים ומוותר על כל העתיד הרוחני שלו.

כמו ירגיש  הוא  תשובה,  ולעשות  נועז  להיות  יחליט  אם  גם  הרי 
במלחמה, שהוא כל הזמן מותקף, שבוחנים אותו ומוטל עליו להצטדק,

להרשים את כולם ולהגן על עצמו. הוא מתייאש עוד לפני שהתחיל.

אבל מובן ששתי האפשרויות אינן נכונות. ולכן צריך לעשות מעט סדר
לא האויב שלו. ואף אחד  נמצא במלחמה  לא  להבין שהאדם  בראש. 

אנשים שונים תופסים את העולם בצורות שונות, והכל בסדר עם זה.

לא כולם מוכרחים להסכים אתו. הוא לא צריך לנהל את העולם. אף
אחד לא דורש ממנו שיחזיר את כולם בתשובה ואף אחד גם לא דורש

ממנו להצדיק את כל המעשים שלו בפני כולם.

שלא ירגיש רגשי נחיתות ליד אחרים, שהרי הוא הולך בדרך האמת
וצריך להתגאות בכך. אבל גם שלא ירגיש עליונות על כולם, שכל אחד

מתמודד עם דברים וצריך לדון לכף זכות.

על האדם לדאוג ללכת בדרך האמת, ועליו גם לשמור על הכבוד של
הסביבה בלי לפגוע באף אחד. בלי מלחמות, בלי להיות הצודק ובלי
להוכיח שום דבר. רק לקיים את האמת בפשטות, מתוך המקום שלו.

לכבד את כולם מסביב ולדאוג לכך שגם אחרים יכבדו את דרכו.

ורוצה גבוהים  באורות  נמצא  להתחזק  שרוצה  שאדם  מצוי  ואמנם 
להשפיע על כולם סביבו. הוא רוצה להוכיח לכולם שהם טועים, שהם
חיים בשקר, ושעליהם להשתנות. אבל מלחמה היא בוודאי לא הדרך.

היא רק תגביר מתחים ותהפוך את האווירה לפחות נעימה.
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לכן חשוב לקחת את הדברים ברוגע, בשלווה, בשמחה ובשלום. גם
צריך לא  הוא  יתרגש.  שלא  אותו,  שתוקפים  אחרים  רואה  הוא  אם 
ויסביר להם שזו דרכו. שלא להצטדק או להוכיח את האמת. שיחייך 

יישאב לוויכוחים והתנצחויות של מי צודק.

עושה שלו  הסביבה  את  רואה  שהוא  מתוך  כעס  מרגיש  הוא  אם 
איסורים מזיקים והרסניים, שיזכור שההשקפה שלהם שונה משלו. הם

לא עושים בכוונה, אלא מתוך חוסר ידיעה. הם לא רואים בזה פסול.

ועבר על איסורים שונים מתוך המצב הבלתי נאנס  כורחו  אם בעל 
אפשרי בסביבה החילונית שמקיפה אותו, שלא ייבהל. שיעשה תשובה

ויתכנן כיצד להימנע מאותו מצב בעייתי בפעמים הבאות.

אם הוא רוצה להתחזק ולא מצליח, שלא יילחץ. שינסה לעשות מה
שאפשר, ומה שמעבר ליכולת, שיניח לעת עתה עד שיגיע הזמן המתאים.

עצמו את  ישווה  שלא  נפשי.  לשקט  להגיע  שאפשר  ככל  שישתדל 
לאחרים ושלא יהיה ביקורתי ומחמיר יותר מדי.

צריך לזכור כלל חשוב ויסודי, שהשם יתברך אוהב אותנו. הוא מכיר
את המקום שלנו. הוא לא דורש מאיתנו מה שמעבר ליכולתנו. הוא לא
וייסורים. צער  חיי  רוצה שנחיה  לא  הוא  שלנו.  השגיאות  מחפש את 

להפך, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, ושנתקרב אליו מתוך שמחה.

לכן צריך להשתדל כמה שאפשר להידבק בו ובתורה הקדושה. אבל
ולהבין שהוא שם כל המקרים שמחוץ לשליטתנו לקחת בשמחה  את 

אותנו באותו מצב וזהו רצונו. וגם אם הכל הולך הפוך.

חזרה בתשובה למתקדמים

בתשובה חזרה  לגבי  שמובאים  והתיאורים  הדוגמאות  רוב  ואמנם, 
עוסקים במצבים שאנשים רחוקים מתמודדים איתם. אבל צריך לדעת

שגם אנשים יראי שמיים צריכים לעשות תשובה.

לכל אחד יש את הנפילות שלו שרק הוא מכיר, ולכן עליו להשתדל
להיות אמתי עם עצמו. לחשוב על הדברים, להתחרט ולנסות לתקן.
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שאותן סמויות,  נפילות  ישנן  יחסית,  הגלויות  לנפילות  מעבר  אבל 
האדם לא מכיר כלל. שהתרגל למנהגים מסוימים ולאופי מסוים והוא

בטוח שהוא בסדר גמור.

ולפעמים זה ציבור שלם שנוהג בצורה לא ראויה, וכמו כללי חברה
שונים שקיימים גם בציבור החרדי, שאנשים מסתכלים אחד על השני
ועושים קל וחומר, שאם בני תורה ואפילו רבנים נוהגים כך, אז אין בזה

שום בעיה והכל בסדר ומותר.

הרע, לשון  לדבר  אחרים,  ולבזות  להשפיל  לעצמם  מרשים  אנשים 
ללכת על פי כללי צניעות חדשניים וחסרי בסיס, לסגוד למותגים ואופנה,
להסתובב במסעדות וקניונים עם בעיות פריצות, לצפות במופעי בידור,

לסמוך על הלכות דחוקות, לדבר בבית הכנסת, להתבטל מתורה וכו’.

והגרוע ביותר, שעושים את כל זה כאילו על פי היתר הלכתי. שאם רוב
הנשים החרדיות מסתובבות עם פאות ארוכות, חולצות צמודות, חצאיות

קצרות וגרביים שקופות, אז כאילו שזו הצניעות האמתית.

אם אברכים חשובים מסיימים בעשרים דקות את כל תפילת שחרית,
משתחלים לאוטובוס בלי לשלם על הנסיעה, ובחופשת בין הזמנים קמים
בעשר ליום גדוש בילויים ותאוות מתוך מחשבה שהם פטורים מתורה

ומצוות, אז כאילו שזה היתר גמור ללא צל של פקפוק.

לכן צריך לעשות תשובה. אבל תשובה אמתית, מתוך מחשבה כנה
וחשבון נפש עמוק. האם זו הדרך? האם זה באמת צנוע? האם זה מה

שהשם רוצה מאיתנו? האם התחברנו אליו כך? האם הוא שמח בזה?

לא משנה אם גדולים וטובים מאיתנו עושים כך, וגם לא משנה אם אלו
כללי חברה שכולם אוחזים בהם, השאלה היא אם זה נכון. אם זו אמת.
וזה לא פשוט לזהות את זה, ועוד יותר לא פשוט לעשות תשובה כשכולם

נוהגים הפוך מזה. אבל זו העבודה שלנו בעולם.

כמה תשובה לעשות?

צריך להבין שעניין התשובה אינו משהו טכני שאפשר למדוד. כאשר
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גורמים ופוגם בעשיית עבירות, אז אינספור  אדם מתרחק מדרך השם 
מצטרפים לחשבון. וכך גם לעניין הדין של אדם בשמיים, שלא מדובר

על מדידה במאזניים כפי שמציירים זאת, אלא על עומק וכוונה.

יתכן ששני אנשים עברו את אותה עבירה, ועם כל אחד מהם הדין
שונה. כי זה תלוי אילו נסיבות הביאו לעבירה, כמה לחץ היה להם, כמה
יצר הרע, כמה כוחות נפש להתמודד, כמה חשק והתלהבות היו בעבירה,

כמה חיבור לעבירה וכו’.

יש אנשים שעושים עבירות מתוך אילוצים שונים ובחוסר חשק, וזה
יחסית קל לתקן. אבל אם מדובר על עבירה שהאדם תכנן מראש, שהיה
מרוכז בה, שהשקיע בה, שעשה בהתלהבות ושמחה, אז יצטרך להתאמץ

יותר כדי לתקן אותה.

ניתן לתיקון. אלא שמובן הדבר שלא מספיק לומר את ואמנם הכל 
נוסח הווידוי הרגיל ולהמשיך הלאה כאילו לא קרה כלום. צריך לעשות

תשובה אמתית, להתחבר לזה, להשקיע כוחות נפש.

להשקיע בתשובה. כך עליו  והתלהב,  בעבירה  וככל שאדם השקיע 
שאם למשל היה ער כל הלילה לצורך עשיית עבירות חמורות ונהנה מכל
רגע, אז כעת ישתדל להיות ער כל הלילה ללימוד תורה, וישתדל להגיע

גם לאותה התלהבות וערנות בתורה, כשם שהיה בשעת העבירה.

הדבר דומה לאדם שנתן מכה לחבר, ואז מתחרט על מעשיו ומבקש
ממנו סליחה. אז קרוב לוודאי שחברו יתרצה לסלוח לו. אבל אם הוא נתן
לו את המכה בהתלהבות גדולה, מול קהל גדול, צחק עליו ושמח מזה
וכדומה, אז יהיה לחבר קשה יותר לסלוח. ואמנם זו אותה מכה, אבל גם

כל שאר הגורמים והנסיבות באים בחשבון.

אבל אם יבקש ממנו סליחה באותה התלהבות, וכמו למשל שיבכה
ויצטער על המעשה מעומק הלב, יבקש ממנו סליחה ברבים, ואפילו יהיה
מוכן לבזות את עצמו עבור חברו ולהיות עבד שלו, אז מובן שחברו כן

יסכים לסלוח לו לבסוף.

חטא אדם  שאם  החטא.  לעומק  להתאים  צריכה  שהתשובה  ויוצא 
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מהשפה ולחוץ, אז אמנם זה לא בסדר, אבל מכל מקום תשובה קלה
תוכל להספיק. אבל ככל שהתחבר לעבירה, כך עליו להתחבר לתשובה

שתנתק אותו ממנה.

ואמנם זה לא פשוט להגיע לזה, אבל בכל פעם מתקדמים מעט וניתן
לזכות לזה לבסוף. וצריך לדעת שגם אם אדם לא הגיע לזה, מכל מקום
ניתן שתמיד  אלא  קל,  הרהור  ואפילו  ואהובה,  מתקבלת  תשובה  כל 

להתעלות עוד יותר ולזכות להגיע לדרגות עצומות יותר.

ולכן מובן מדוע צריך להתוודות ולעשות תשובה גם על חטאים שכבר
התוודינו עליהם. כיוון שאין לזה סוף. כאשר עושים תשובה, מגיעים
אנו מקבלים ומתקנים ברמה מסוימת. אבל לאחר מכן  מסוים  לעומק 

כוחות נפש חדשים שיכולים לתקן עמוק וגבוה יותר.

עניין התשובה הוא להתקרב כמה שיותר להשם יתברך, ואין שום עניין
כמה ולהתעלות  ועוד  עוד  להמשיך  רק  שהיא.  נקודה  בשום  לעצור 
שאפשר. ובכל פעם התשובה הופכת לחזקה יותר. רק חשוב שזה יהיה

בצורה מבוקרת ובשיקול דעת, בהתאם לכוחות האדם.

ויש דרגות גבוהות הרבה יותר, שכלל לא מיועדות לשלבי ההתחלה,
אלא שאם אדם הגיע לדרגות גבוהות מאוד של תשובה, שהוא כולו אחוז
בתורה ומצוות, וקרבת השם זה מה שמרכיב את כל עולמו, אז הוא יכול
גם להוסיף דברים נוספים כמו תעניות ותיקונים שונים. כל אחד בהתאם

למקומו, ליכולותיו, לכוחות נפשו וכדומה.

דבוק כבר  לעיקר, שלאחר שהוא  תוספת  בתור  רק  בא  ומובן שזה 
בקדושה ורק רוצה להוסיף ולהגיע לשלמות, אז הוא יכול להשתמש בזה.
אבל בוודאי לא כמו שיש כאלו שעושים תעניות וסיגופים, ומצד שני

עדיין ממשיכים בעבירות, לא לומדים תורה וחיים בצורה רחוקה.

יש דבר כזה חסר תקנה?

הייאוש. עניין  זה  לעשיית תשובה  ביותר  הגדולים  המפריעים  אחד 
שאדם סובר שכאילו אין סיכוי לעשות תשובה, הן מצד הקושי שבזה והן

מצד שאולי השם יתברך כלל לא ירצה לקבל את התשובה.
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אבל באמת כל זה מופרך מיסודו. שהרי אם אדם חי פה בעולם, בוודאי
שיש לכך סיבה ותכלית, וזה אומר שיש לו תקנה. כי אם לא הייתה שום

תקנה, ממילא לא הייתה שום סיבה להמשיך את קיומו בעולם.

ויוצא שכל אדם חי יכול לתקן, הן מצד היכולות שיש לו, והן מצד
שזה יהיה מקובל אצל השם יתברך.

ובאמת זה מובן, שהרי כולנו הילדים של השם יתברך. וכמו שאדם
אוהב את בניו, וגם אם הם עשו דברים איומים וגם אם מרדו בו, מכל
ומעניש אותם, אבל מקום הוא אוהב אותם. ואמנם הוא כועס עליהם 
מובן שאם הם יתחרטו על מעשיהם וירצו להתקרב אליו בחזרה, אז יקבל

אותם בכל מצב ללא כל פקפוק. כי הם ילדיו.

עד הכל  את  מתקן  אחד  פחות,  ואחד  יותר  שמתאמץ  אחד  יש  אז 
רק ואחד  שלו  החיים  כל  את  משנה  מעט, אחד  מתקן  ואחד  השורש 
פי ועל  מקומו  לפי  נמדד  אחד  שכל  מובן  בלבו.  תשובה  מהרהר 

ההשתדלות שלו, אבל מכל מקום כולם אהובים ומקובלים לפני השם.

רק שזה מוכרח להיות אמתי. לא לעשות תשובה בכאילו, וכמו איזה
לא כלל  למרות שהוא  לפטור את האדם מהייסורים  קלף קסם שיכול 
להיות אמתיים. להתחרט על העוונות מאמין במה שהוא אומר. אלא 

ולרצות באמת להשתנות ולהתקרב להשם יתברך מכל הלב.

חשבון נפש

עיקר התשובה היא במחשבה. שאדם חושב לעומק על החיים ומחליט
לכוון אותם למקום טוב יותר. הוא שב אל הדרך. ממילא זה גם משפיע

על הרגש והרצון. אבל הכל צריך להתחיל מזמן איכות של מחשבה.

וכאשר אדם מנסה להתבונן ומגלה ששגה בדרכו, אז הוא יכול לתקן.
הוא מביע חרטה על העבר ומקבל על עצמו לשנות את דרכו לעתיד. הוא

מפרק את הדברים ורואה כיצד הוא משנה את חייו לדרך הנכונה.

ואפילו רק ההרהור בתשובה הוא דבר עצום, ויש לו כוח לבטל גזרות
קשות. וכמו שאב רואה שבנו הולך בדרך שאינה טובה עבורו, ואז רוצה
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להעניש אותו. אבל אז הוא רואה את בנו בוכה ומביע חרטה על מעשיו
בצורה כנה, אז הוא מבין שאפשר לבטל את העונש או לפחות להקל בו.

גם אם עדיין לא ביטל את כל מעשיו, מכל מקום עצם הרצון שלו
ללכת בדרך הטובה כבר מועיל בפני עצמו. אביו יבוא לקראתו, אולי

קצת יוותר לו, וישתדל לתת לו סיוע לחזור למוטב.

רק מהשפה תשובה  ויעשה  הרעים  במעשיו  ימשיך  בנו  אם  ואמנם 
ולחוץ, אז אביו לא יוותר לו כלל כיוון שהתשובה לא אמתית. אבל כאשר
הבן רוצה באמת להתקדש בכל כוחו, ורק שעדיין קשה לו מאוד, אז עצם

הרצון כבר מזכך אותו ומבטל מעליו דינים.

כל יהודי צריך להרהר במעשיו לעתים תכופות. לבדוק שהוא בכיוון
גוררת סטייה עצומה הנכון. הרי סטייה קלה של מילימטר עם תותח, 

בטווח הרחוק. התשובה היא ההזדמנות לתקן ולחזור למסלול.

צריך לבחון את המעשים, לעזוב את החטאים, להתוודות עליהם בפני
השם יתברך, להתחרט ולקבל על עצמנו לא לחזור אליהם.

בצורה כזו אדם עושה תשובה נפלאה שמוחקת את העבירות כאילו
שלא היו מעולם. ויותר מכך, הוא חוזר אל הדרך הישרה וזוכה להתקרב

להשם יתברך.
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עצות מעשיות

והתובנות המעצימות, כל מה שנשאר זה לאחר החקירות המקיפות 
לגשת למסלול ההמראה ולהתחיל את השינוי.

אלא שידוע שישנו פער עצום בין הרצוי למצוי, בין התאוריה למעשה,
ובין השאיפות למציאות הגשמית.

להתחזק שרוצה  יהודי  בפני  הניצבות  ביותר  הקשות  הבעיות  אחת 
ביראת שמיים ולהתקרב להשם, היא המציאות בשטח, שלא תואמת כלל

לתובנות הנשגבות שאליהן הגיע, או לקבלות שלקח על עצמו.

אדם יכול להיכנס לשיעור תורה, להרגיש אורות עצומים וכמעט לרחף
באוויר כמו מלאך. הוא לא מבין איך היה כל כך טיפש כל השנים ואיך
לא ידע זאת קודם. הוא מתחבר לתובנות גבוהות, מקבל קבלות, מבטיח

לעצמו שלעולם לא יחזור למה שהיה ושמעתה הכל ייראה אחרת.

אבל מיד לאחר שהוא יוצא מהשיעור, הכל הולך הפוך. הוא נתקל
בקשיים וניסיונות שאף אחד לא סיפר עליהם. מצבים לא צפויים, אנשים

מכשילים אותו, יצרים בוערים בו והוא לא מצליח להתמודד.

הוא שומע למשל על קבלת ביזיונות באהבה ומחליט שמעתה יוותר
ויעביר על מידותיו. אבל אז מבזים אותו והוא הופך לפקעת עצבים, חש

כעס שרמסו לו את הגאווה, לא סובל חוסר צדק ומחפש נקמה.

זה נשמע נפלא להתפלל להשם בדבקות נוראה, אבל בפועל כל דבר
מסיח את הדעת ואי אפשר להתרכז ולהבין מה אומרים. זה מרומם להיות
גוברת איש קדוש ששומר על העיניים, אבל בצורה מעשית הסקרנות 

והיצר מטורף, משתולל בצורה אדירה וכמעט בלתי ניתן לשליטה.
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כששומעים על סיפורי צדיקים ולומדים על הדברים מתוך יישוב דעת
ושלווה, הכל נראה פשוט. אבל כאשר עוברים לצד המעשי, אז יש דברים
לא צפויים שלא לקחנו בחשבון. חוסר שליטה, יצרים, אנשים שחושבים

ופועלים אחרת, סביבה מסיטה, נסיבות, טרדות וכו’.

קשה לאדם לעשות את החיבור בין הדברים הגבוהים והרוחניים לבין
עולם ההרגלים החומרי. קשה לו להכניס יראת שמיים וטהרה גם בשגרה,

ברחוב הגשמי עם כל הבהמיות והתאוות שמסביב.

כי השם ברא אותנו בני אדם, עם ניסיונות, קשיים, סביבה מעכבת,
יצרים, תאוות, משפחה, טרדות, צרכים בסיסיים, מוגבלויות וכו’.

ולכן רוב האנשים שרחוקים מתורה ומצוות, זה לא משום שהם לא
מאמינים, אלא משום שהחיים סחפו אותם לשם. מרוב קושי להתנגד

ולהילחם, הם פשוט נכנעו לטבע ולהרגלים.

הם מאמינים, אבל לא רואים את הקשר בין האמונה לבין חיי היום
יום. כשמדברים על תורה הם יכולים לומר עניינים קיצוניים של אמונה,
יכולים הם  מכן,  שלאחר  ברגע  אבל  עוד מלבדו.  ואין  מלמעלה  הכל 

לעשות עבירות חמורות בלי להרגיש שהם עושים משהו לא בסדר.

לבית רק  שייכת  שהיא  חושבים  הם  אבל  התורה,  את  מכבדים  הם 
הכנסת בתוך ארון הקודש. הם לא מבינים שהיא נמצאת בכל פרט בחיים

המעשיים שלהם.

אבל ככל שאדם לומד על הניסיונות המעשיים, על היצר הרע שאורב
לו, על מקומות בעייתיים שצריך להתרחק מהם, על עצות טובות וקיצורי
דרך שיכולים לעזור, כך הוא יודע למה לצפות בצורה מעשית ולהתמודד

בשטח בצורה טובה וחלקה יותר.

לכן ננסה לתת מעט עצות מעשיות והדרכה כללית, ממה להתחיל ועל
מה לשים דגש, וכך אולי נצליח להוריד דברים רוחניים וגבוהים אל תוך
מהלך היום שלנו, כך שלא רק נכיר את האמת, אלא שנחייה אותה ממש.
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הרגלים

האויב הגדול ביותר של הרצון לשינוי הוא ההרגל. אדם אוהב לעשות
וטובה מוכרת  הרגשה  זו  יותר.  קל  זה  לו.  נוח  זה  שהתרגל.  מה  את 

שנותנת ביטחון. זה לא מצריך מאמץ. זה פועל באופן אוטומטי.

ואז ממילא קשה לו מאוד לעשות את הצעד, לעזוב הרגלים לא טובים,
לשנות מנהגים פסולים, לקבל על עצמו קבלות חדשות וטובות וכו’.

אבל צריך לדעת שכל זה רק בהתחלה ואז זה חולף. ואדרבה, לעניין
ההרגלים יש צד חיובי שיכול להועיל ממש. שאדם יכול לעשות דברים

מסובכים בקלות, ללא מאמץ וללא שום קושי לאחר שהתרגל אליהם.

להישאר רוצים  ואנו  ומסובך,  קשה  נראה  השינוי  בתחילה  ואמנם 
בנוחות שלנו. אבל אם נכריח את השינוי ונחכה בסבלנות, מתוך התמדה,
לאחר זמן מה נתרגל אליו, ואז הכל יהיה פשוט, נוח וטבעי, בדיוק כמו

שאר ההרגלים שלנו.

וכמו שדברים חדשים נראים מפחידים וקשים, ולאחר זמן מה הכל
הופך לפשוט ורגיל. וכמו מקום עבודה חדש, לימוד נהיגה, חומר לימודי

חדש וכדומה. כך יהיה גם בכל הרגל חדש שנקבל על עצמנו.

כשעוברים לשעון קיץ קמים שעה אחת קודם, ובימים הראשונים זה
קשה, אבל לאחר מכן מתרגלים וזו נהיית השעה הרגילה והטבעית.

לאחר שמתרגלים הכל נהיה טבעי וקל, וכך גם השינוי החדש. הפחד
הגדול של האדם הוא שהשינוי יהיה לו קשה כל חייו, אבל צריך לזכור
שלאחר זמן הכל הופך להרגל ושגרה. רק צריך לעבור תקופה קצרה של

הסתגלות. ככל שאדם יתעמק בכך, יהיה לו קל יותר לעשות שינויים.

סביבה

רוב הרגלי האדם אינם מגיעים מתובנות גבוהות, בחירה והסתכלות
שכלית עמוקה, אלא מהיסחפות רגשית אחר הסביבה בלי להרגיש.

הוא מגבש לעצמו תפיסה "תרבותית" בהתאם לחברה בה הוא מצוי,
והרגשותיו דעותיו  ושרוי בלחץ חברתי עצום בזמן שהוא בטוח שזה 
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האישיות. וקשה מאוד להילחם בזה.

ואז ממילא האדם כמו שבוי של הסביבה שמושפע בעל כורחו וכמעט
לא יכול להתנגד, ואיך יצליח לעשות שינוי בצורה שכזו?

אלא שגם את זה ניתן לייעל. שהסביבה משפיעה על האדם בעל כורחו
ומושכת אותו, והוא לא יכול להתנגד. אבל הוא כן יכול לבחור לאיזו

סביבה להשתייך. למצוא סביבה תומכת שתמשוך אותו לכיוון הרצוי.

אדם שרוצה להתחזק צריך להשתדל לשמור על סביבה חזקה. לנסות
רבנים יראי שמיים, להתרחק מאנשים שמבזים  לעצמו חברים  לרכוש 
ומזלזלים בתורה, להתארח בשבתות בישיבות או אצל אברכים, למצוא

מסגרות של בני תורה, ובעיקר להגיע כמה שיותר לבתי מדרש.

כל אלו יחזקו אותו וימשכו אותו למקומות טובים יותר. הוא יקבל
תאווה להתקדם, יתרגש מחוויות רוחניות, יקבל תפיסה של יראת שמיים
וכיפה ציצית  בלי  להיות  נעים  לו  יהיה  לא  בעבירות.  נוח  לא  וירגיש 

בשונה מכל החברים. יהיה לו לחץ חברתי חיובי, להיות צדיק וקדוש.

יותר קל ומהנה לקיים מצוות ביחד עם אחרים. זה הופך זה הרבה 
טבעי ונוח לשמור תורה ומצוות והכל נהיה קל יותר.

כוח חבורה

יכול רבים  ומשפיע, שאדם בחבורה של  חזק  כך  כל  כוח הסביבה 
לעשות פי כמה וכמה מהכוח הרגיל שהוא מפעיל בצורה טבעית.

יש דברים שהאדם לא יעשה אותם כשהוא נמצא לבדו, או שינסה ולא
בטוח שיצליח. אבל כשהוא עם אחרים, הוא מקבל כוחות לא מוסברים.

לפעמים אדם מתקשה בדבר שאינו רגיל בו או שדורש אומץ. לקפוץ
מגובה, להיכנס למים קרים, לצום, לסחוב משהו כבד, להתעמת עם אדם

מאיים, לשתות משקה לא טעים וכדומה. הוא מרגיש לא מסוגל.

אבל כשהוא נמצא בקבוצה של חברים, ובמיוחד אם כולם עושים את
ומתאמץ השכל  את  זורק  הוא  פעמיים.  לחשוב  בלי  קופץ  הוא  זה, 

להרשים את החברים. זה הופך לקל וכוחות הנפש בתוכו גדלים.
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מהסביבה נעימות  חוסר  חש  הוא  מאיימים.  פחות  נראים  הדברים 
ומרגיש שהוא מוכרח להצליח. הוא גם מרגיש שהם מסייעים ונותנים לו
גיבוי. ואמנם המציאות לא השתנתה, אבל הוא רואה את הדברים אחרת.

או חרדות  אבדן,  משברים,  עם  מתמודדים  אנשים  למשל  וכך 
התמכרויות בקבוצה, ביחד, ואז זה הופך להיות הרבה יותר קל.

דברים שלא האמין שיצליח. הוא מקבל אומץ אדם מסוגל לעשות 
ומסוגלים לצבא  מתגייסים  צעירים  שנערים  וכמו  מופלאים.  וכוחות 

להסתער על האויב ולעשות דברים שלא היו מעזים לעשות לבדם.

יזמן לעצמו קבוצת ואת כל זה אפשר לנצל לתורה ורוחניות. שאם 
חברים שעוסקים בעליה רוחנית, הם יחזקו זה את זה וכולם יקבלו כוחות
מופלאים מעל הטבע. אז גם אם לא הבין את הלימוד, בבית המדרש יהיה

לו הרבה יותר קל. גם אם קשה לו להתחזק, זה יביא לו כוח עצום.

לכן כדאי למאוד להגיע לבתי מדרש, ללמוד בחבורה, לקיים מצוות
יחד ולהשתדל לרכוש חברים בני תורה שילוו אותו במהלך דרכו.

שימוש בהתניות

כאשר האדם באמת רוצה משהו, הוא מפעיל את כל מערכות הגוף כדי
להשיג את זה. הוא משתוקק לזה, מתאווה לזה, מרגיש שזה קל וכיף

ומוכן להשקיע המון ללא קושי ומתוך שמחה.

ויוצא שאם אדם היה רוצה להתקדם ברוחניות, אבל באמת רוצה, וכמו
שהוא רוצה אוכל טעים כשהוא רעב, או כמו שהוא רוצה כסף ומוכן

להתאמץ ולעבוד קשה בשבילו, אז היה מתקדם בקלות.

השאלה היא איך לעשות זאת בפועל. איך לשלוט על הרצון? הרצון
להתקדמות הרצון  בא מעצמו בטבעיות. אבל  לכסף  או  טעים  לאוכל 

רוחנית לא תמיד חזק כל כך, וכי אנחנו אלו שקובעים מה לרצות?

וניתן להשתמש בהם אלא שלאדם יש רצונות רבים שכבר קיימים, 
לתועלת על ידי קישורים והתניות. לקחת רצון חזק שכבר קיים ולקשר

אותו לעניין אחר, וכך עם הזמן גם העניין האחר יהפוך להיות חשוב.
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ולמשל אם אדם עורך ערב חיזוק עם חברים, עם דברי תורה וכיבוד,
אז הרצון שלו לשבת עם חברים ולאכול, הופך להיות גם רצון לשבת

ללמוד ולהכין דברי תורה.

אם אדם שומר לעצמו את המאכל האהוב רק לשבת, אז הוא מחכה
בכל השבוע ליום הקדוש. אם הוא מחדיר לעצמו שבתפילה הוא יכול

לבקש מהשם כל מה שהוא רוצה ללא גבולות, אז הוא שמח להתפלל.

ננסה תורה,  שיעור  ששומעים  פעם  שבכל  הרגלים,  לעשות  אפשר 
לסכם ולהעביר אותו לחברים. בכל נושא הלכתי, אפשר לצייר איזה ציור
לסיכום ההלכה. לחבר שירים על מדרשים, לספר סיפורי צדיקים לילדים

או לעשות חידונים על פרשת השבוע.

לילדים שמחלקים  וכמו  כעידוד,  לעצמנו  פרס  מעין  לתת  אפשר 
סוכריות בבית הכנסת וממתקים לקריאת תהלים, ואז הם גדלים עם רגש
נפלא ומתוק לקדושה, כך נוכל לתת גם לעצמנו פרסים שונים בהתאם

להתקדמות הרוחנית שנשיג.

ולמשל אפשר לעשות הרגל שרק בזמן לימוד הגמרא, נרשה לעצמנו
איזה ממתק עם כוס קפה. בכל פעם שנצליח להתגבר על יצר קשה, נקנה
לעצמנו איזו מתנה. בכל פעם שנסיים איזה נושא בלימוד, נזמין חברים

לשמוח איתנו בסעודת סיום וכו’.

כל אחד לפי התחביבים, הכישרונות והעניינים שלו יכול למצוא לו
דרכים נפלאות להתחזק, הן בלימוד התורה והן בקיום המצוות.

כל זה יהפוך את הדרך לקלה ומהנה יותר. ועם הזמן כבר לא נצטרך
את אותן התניות ונשמח מעצם הרוחניות שבדבר.

לעשות מצוות עם חיוך

ההתניה החיובית הטובה ביותר היא השמחה. שכאשר עושים דבר
כלשהו בשמחה, אז נשאר מזה טעם טוב והרגשה נפלאה.

יכול לסחוב משא קל ביותר, ולהרגיש עול כבד ולהתלונן כל אדם 
הדרך. וכמו למשל אם קיבל עונש לסחוב משהו לחינם. אבל מצד שני
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הוא יכול לסחוב משא כבד ביותר, ולהרגיש נפלא. וכמו שהוא סוחב
לביתו שק מלא בזהב ואבנים טובות שמצא.

צריך להבין את ערך העבודה הרוחנית. זה הרבה יותר מזהב ואבנים
טובות. זה חיי נצח ושלמות. כל הזהב שבעולם לא יכול לקנות אפילו יום

אחד של שלווה, בריאות ואושר. וכאן זה לא רק יום אחד, אלא נצח.

לכן צריך לקיים מצוות בשמחה, עם חיוך, עם רצון טוב, מכל הלב,
בכוונה גדולה, שהרי כל זה מחבר בינינו לבין השם.

השמחה הזו תביא לכך שכל העבודה תהיה קלה ופשוטה יותר, שיהיה
לנו רצון וכוח להשקיע יותר ושנרגיש טוב יותר.

כיוון מעצבות,  להתרחק  שביכולתנו  כל  לעשות  עלינו  אופן  ובכל 
שעצבות היא אחד האויבים הגדולים ביותר של עבודת השם, והיא אחד

הנשקים החזקים ביותר של היצר הרע.

העצבות שואבת מהאדם את הכוחות, מחלישה אותו, מסתירה ממנו
את ההשגחה האלוקית, כאילו שהכול מקרה ואין שום תקווה, מביאה

לעצלות ברוחניות ומגבירה תאוות גשמיות.

השם ביותר,  הגרוע  ואפילו  ומצב,  עניין  שבכל  לזכור  תמיד  צריך 
יתברך איתנו, וממילא הכל מצוין.

להצטער מעבירות

בניגוד לשמחה של המצוות, בעניין עבירות, על האדם למאוס בהן
ולהצטער מהן. להרגיש חרטה מעומק הלב.

ואמנם בוודאי שאין שום היתר לוותר על מצוות או לעשות עבירות
ואיסורים חס ושלום. אלא שלפעמים האדם נדחק או נאנס, ובפרט אם

הוא רגיל בהן, והרי לכל אדם יש חולשות ונפילות בעניינים מסוימים.

ולכן צריך לדעת, שאם קרה שאדם נגרר בעל כורחו לאיזו עבירה, אז
לכל הפחות עליו להצטער מזה ולא לשמוח.

יש הבדל עצום בין אדם שעושה עבירה בלית ברירה ומתוך צער גדול,
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לבין אדם שצוהל ונהנה ממנה. שאם אדם עושה עבירה ומצטער ממנה,
נשמה לא הכניס הרבה  לפחות  גדול, אבל  רוחני  לנזק  גרם  אז אמנם 

לאותה עבירה, וכך יוכל לתקן בהמשך.

הוא מתעצב וכך  פסול,  דבר  לאדם שזה  צער מחדיר  אותו  בנוסף, 
מאותה עבירה שעשה ולהבא יחשוב היטב לפני שייפול בה שוב.

יש אנשים שהסביבה מושכת אותם לעשות עבירות, ובלית ברירה הם
נכנעים ליצרים. את זה עוד אולי היו יכולים לתרץ כלחץ חברתי. אבל אז
אפשר לראות שהם נהנים, שמחים וצוהלים, כאילו שאותה עבירה היא

טובה ומשמחת חס ושלום.

וזה הגרוע ביותר, שמכניסים נשמה לאותה עבירה, ואז הופכים אותה
לתקן יותר קשה  יהיה הרבה  גם  וממילא  וחזקה,  גדולה  יותר  להרבה 

אותה. וכל זה מעיד שזו לא סתם נפילה, אלא שהיה בזה רצון.

כאשר משה רבינו ירד לראות את העגל, מה שגרם לשבירת הלוחות זה
המחולות והשמחה. הוא כבר ידע שהעם עשו עגל עוד לפני שירד, אבל
לא ציפה למחולות. הם יכלו לנסות לתרץ מדוע עשו עגל, שהיצר התגבר

וכדומה, אבל לא יכלו לתרץ מדוע הייתה כל כך הרבה שמחה בזה.

בסביבה ונמצא  ועבירות,  טובים  לא  בהרגלים  שקוע  אדם  אם  אז 
רוצה כן  הוא  בלבו  אבל  רחוק,  שהוא  ויוצא  ומצוות,  מתורה  רחוקה 

להתקרב ולהתחזק בעבודת השם, אז עליו לנצל את העצה הזו.

למאוס בעבירות ממש. ואפילו שהוא עדיין עושה אותן בלית ברירה
לאחר שעשה בביתו  כך  על  מתוך מצבו. שישנא אותן ממש. שיבכה 
עבירה. שישתוקק לקיים את המצוות, ואפילו שעדיין לא עושה אותן

בפועל. הרגש הזה יעזור לו לקבל תפיסה שתעזור לו.

ירגיש שהוא עד שכבר  לשנוא את העבירות,  ילמד  לאט  לאט  וכך 
מספיק חזק כדי להתגבר עליהן. וגם ילמד לאהוב את המצוות, עד שיהיה

לו כוח לקיים אותן.

לעלייה ומזיקה  הרסנית  לעצבות, שהיא  להישאב  לא  ואמנם חשוב 
ולא מעצמו. הוא הרוחנית ממש. אדם צריך להצטער מעצם העבירה 
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עצמו מרומם ונשגב, בן של השם יתברך, ורק שהעבירה הזיקה לו. לכן
עליו לשנוא את העבירה ולהצטער ממנה, אבל לא להיות עצוב ומיואש.

לחטוף יהלומים

נראה ונדיר שלא  יקר  יפהפה,  יותר מיהלום  כל מצווה שווה הרבה 
כמותו בעולם. ולכן צריך לחטוף כל מצווה הבאה לידינו, כשם שהיינו

חוטפים כל יהלום שהיינו מוצאים.

פעמים רבות מזדמנות מצוות לידי האדם, אלא שאם הוא לא רגיל
בהן, הוא חושש. אולי מתוך עצלות, אולי המצווה נראית לו לא חשובה

כל כך, אולי מתוך פחד, שזו מצווה גדולה או שזה נראה מחייב.

מכל מקום, צריך להסתכל על זה כמו יהלומים. שאם היו יהלומים
מפוזרים סביבו, בוודאי לא היה טוען שאין לו כוח להרים אותם ולא היה
עושה חישובים אם היהלום קטן מדי או שאינו רגיל בו, שהוא יוקרתי

מדי או שאולי זה יחייב אותו לאסוף יהלומים נוספים וכו’.

צריך וכך  ובשמחה.  במרץ  שאפשר  מה  כל  אוסף  פשוט  היה  הוא 
להתייחס גם למצוות. שגם אם מעולם לא קיים את המצווה, וגם אם
לעולם לא מתכוון לקיים אותה שוב, מכל מקום כעת היא נמצאת זמינה

עבורו, אז שירוץ לקיים אותה עכשיו, כמו יהלום שמצא.

ולא צריך להימשך להגדרות, שאדם טוען שאינו דתי, שאינו מברך
כשרות מהודרת על  לא מקפיד  מנחה,  להתפלל  רגיל  לא  כלל,  בדרך 

וכדומה. זה לא משנה. שינצל את ההזדמנות כעת.

אדם מגדיר את עצמו, ואז בכל פעם שהוא רוצה להתקדם, מיד הוא
עוצר את עצמו בטענה שאותה התקדמות כאילו לא שייכת אליו.

אם הוא מתלבט אם לברך על האוכל, מיד יטען שזה מעל הדרגה שלו,
שהרי אינו מברך בדרך כלל. אם הוא בקניות ויש מוצר כמעט זהה למה
שהוא רגיל ורק עם כשרות מהודרת יותר, אז מיד יטען שהוא לא מקפיד

על כשרות גבוהה. הוא רואה את זה כמיותר ולא שייך לדרגה שלו.

יכול להדר בקלות ללא קושי, אבל מבחינתו הוא ואמנם כעת הוא 
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ולהחליט על צריך לשבת עם עצמו, לשקול את הדברים בכובד ראש 
ולא תכנן  שלא  מצווה  איזו  לעשות  ככה  סתם  יכול  לא  הוא  הדרך. 

מתאימה לדרגה הרוחנית שלו.

אם הוא לא מתפלל בקביעות, אז גם אם יעמוד מחוץ לבית הכנסת
בשעת התפילה, הוא לא יעז להיכנס. כי קבע לעצמו הגדרה של אחד

שלא מתפלל. הוא מרגיש הכרח לפעול כפי שהוא מגדיר את עצמו.

לשיעור תורה להיכנס  לעמוד בחוסר מעש מאשר  אנשים מעדיפים 
זמין שנמצא ליד. כי הם לא רגילים בו. הם לא רואים לנכון לקיים מצוות

שלא הורגלו בהן. הם מרגישים שזה לא שייך אליהם.

אבל כל יהודי מחויב בכל המצוות, ואין שום הבדל מצד החיוב בין
אדם ירא שמיים לאדם רחוק מתורה ומצוות.

ולכן לא צריך להישאב להגדרות. גם אם אדם לא מגדיר את עצמו
כדתי, מכל מקום אם יש לו הזדמנות לקיים דבר תורה או מצווה בנקל,
שיסתכל על זה כמו יהלום שזרוק על האדמה. שגם אם לא תכנן, וזה לא

האופי שלו והוא לא אספן יהלומים, מכל מקום ירוץ לאסוף אותו.

להתחיל ממה שקל

ומכל זה נוכל להוציא עצה נהדרת נוספת להתחזקות. שגם אם דברים
נראים מסובכים מאוד וכמעט בלתי אפשריים, ניתן לפרק אותם לפרטים

קטנים יותר ולהשתדל לפחות בחלקם.

אדם חושב שאו שהוא מקבל על עצמו קבלה שלמה ומוחלטת בכל
הכוח לתמיד ובלי דרך חזרה, או שהוא פטור מזה לחלוטין ואין לו שום

שייכות לאותה מצווה או הנהגה טובה.

אבל בצורה כזו זה מפחיד מאוד לקבל קבלות, ואז ממילא הוא מפסיד
המון יהלומים בדרך. ולכן ראוי שאם אדם לא יכול לקבל על עצמו קבלה

גמורה, אז לפחות ישתדל בדבר באופן חלקי. בלי התחייבות והגדרה.

גם אם הוא לא מדקדק בכל הפרטים והוא עושה רק את מה שאפשרי
עבורו כעת, אז אמנם לא הרוויח את הכל, אבל וודאי שהרוויח המון.
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ולמשל אם אדם רחוק בסביבה רחוקה רוצה להתחזק ולהתחיל לחבוש
כיפה לראשו, אבל ברור לו שכל החברים ידברו עליו ואין לו אומץ, אז
שגם חושש  הוא  אם  בבית.  שהותו  בזמן  רק  כיפה  לשים  שיתחיל 

המשפחה לא תקבל את זה, שישים כיפה כשהוא לבדו בחדר.

בלי הגדרות ברורות, אלא שאפשר להתחיל במקום קל. לקחת את
הדברים שלא דורשים ממנו מאמץ גדול כל כך ולהשקיע בהם.

ואז יבוא היצר וילעג לו, שמה הוא כבר מרוויח בזה? אלא שיש בזה
רווח עצום. שעל כל רגע של מצווה הוא יקבל שכר, ובנוסף לאט לאט

הוא יתרגל וירגיש נוח במצווה, ויקבל כוחות להתקדם הלאה.

כי גם אנשים ולא מדובר רק על אנשים רחוקים שרוצים להתחזק, 
קרובים לתורה ומצוות מכל מקום תמיד צריכים ללכת מחיל אל חיל.

תמיד אפשר להוסיף דברים נוספים.

יכול להוציא מהמצב שהוא כל אדם צריך לבחון אילו מצוות הוא 
את ייקח  איך  במצבו.  כרגע  עבורו  קלות  יהיו  מצוות  אלו  בו.  נמצא 

המצוות המסובכות ויהפוך אותן לאפשריות, לפחות בצורה חלקית.

ויש אפילו דברים שנראים כחומרות רחוקות, הידורים לחסידים ואנשי
מעשה בלבד, אבל כל אדם יכול לנהוג גם בחסידות מפעם לפעם, כאשר

הדבר מזדמן לידו בנקל, בלי מחויבות ובלי הגדרות.

הרגשת צביעות

עניין הרגשת צביעות. אחד הקשיים העיקריים בחוסר הגדרה, הוא 
שכאשר אדם עושה דברים בצורה חלקית, פעם כן ופעם לא, או שהוא
מחמיר בדברים, ובמיוחד שהם לא תואמים לדרגתו הרוחנית, אז הוא

מרגיש צבוע.

הקושי מגיע הן בהרגשה אישית שלו, והן בהתמודדות מול סביבה
שחושבת אותו לצבוע.

שאיך הוא לבוש כמו חילוני ומתנהג באיזו חסידות רחוקה? איך הוא
עושה עבירות חמורות ובכל זאת מדקדק בפרטים מסוימים של מצוות?
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איך הוא מקפיד בחלק מהזמן על מצוות ובזמנים אחרים מזלזל בהן? על
מי הוא מנסה לעבוד עם כל ההצגות האלו? לפחות שיוריד את הכיפה!

הייתה השאיפה הסופית שלו בתור זו  נכון אם  זה היה  כל  ובאמת 
מטרה. אם למשל אדם היה רואה בתור ערך ותכלית שזה טוב לשים כיפה
אך ורק בבית ולברך על האוכל רק כשאין לידו אנשים, אז בוודאי שיש

כאן סתירה וצביעות.

אבל כאן מדובר על תהליך. הוא באמת יודע שצריך לשים כיפה ולברך
כל הזמן, ורק שכעת זה קשה או מלחיץ, אז באופן זמני הוא עושה זאת
זוהי ואדרבה,  הכל מצוין,  ואז ממילא  אילוצים,  בצורה חלקית מתוך 

הדרך הטבעית והטובה להתקדם.

וכמו ילד בגן שלומד אותיות, שהספיק בינתיים ללמוד חלק מהאותיות
ועדיין לא למד את השאר, אז בוודאי שלא נקרא לו צבוע שעושה הצגות

בגלל שהוא משנן רק חלק מהאותיות ומזלזל בשאר.

הרי אין אפשרות אחרת ללמוד ולהתקדם. אי אפשר בבת אחת ללמוד
הכל. כך גם אי אפשר בבת אחת לעשות שינוי, לקיים את כל המצוות
ולהפוך לצדיקים. ואפילו לא לקיים מצווה אחת בשלמות. זה תהליך,

שבמהלכו עושים את הדברים בצורה חלקית, וזה בסדר גמור.

לא להיות חצי יהודי

זה בסדר גמור לקיים את הדברים בצורה לזכור שאמנם  אלא שיש 
חלקית במהלך התהליך, אבל אם מקיימים רק חלק מהדברים בתור דרך

חיים וכמטרה, אז מובן שאין בזה שום היגיון.

שאם למשל אדם מחליט שהוא רוצה לברך על האוכל, אבל יחד עם
זאת הוא לא חושב שיש עניין בתפילין, אז זה טיפשי ממש וחסר כל
היגיון. וכי בעניין הברכה הוא יהודי ובעניין התפילין הוא גוי? וכי הוא

מאמין בתורה ובמסורת היהודית או לא מאמין?

ואמנם הוא יכול לטעון שקשה לו להניח תפילין, שהוא לא מרגיש נוח
בזה או שזה מפחיד אותו, שכרגע הוא לא שם. אבל מכל מקום השאיפה
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שלו היא כן להגיע לזה, שהרי גם זה חלק מהתורה.

כשאדם שולל מצווה כלשהי לחלוטין, זה מראה על חוסר דעת, ועל
זלזול בתורה כולה. שהרי לא יתכן שיש משהו לא נכון בתורה, ואם הוא
סובר שיש אפילו טעות קטנה בתורה, אז ממילא הוא לא מאמין שזו

תורה אלוקית ואז גם לכל השאר אין ערך.

לכן צריך לשאוף לקיים הכל, להיות יהודי שלם. לא לזלזל חס ושלום
בשום עניין בתורה. וגם אם לא עושים הכל, זה רק מתוך מוגבלות, כי זה

תהליך ואף אחד לא מושלם. אבל בתפיסה צריך תמיד לשאוף לשלמות.

להיזהר מייאוש

ואי אפשר ברגע אחד להגיע מתוך שתהליך ההתחזקות הוא ארוך, 
לשלמות, ישנה הרגשה מסוכנת שעלולה להופיע שנקראת ייאוש.

שכאשר אדם רואה את הדרך הקשה והארוכה שעליו לעבור, רואה את
המאמץ העצום שעליו להשקיע, רואה את הניסיונות שמחכים לו, רואה

את המדרגה הנמוכה שלו כעת, אז הוא מאבד תקווה.

וכמו אדם שינסה לטפס על הר גבוה, ולאחר כמה מטרים ספורים כבר
ירגיש עייף, אז יעשה חישוב מהיר שאין לו סיכוי להגיע לראש ההר, ואז
יועילו כמה מטרים ספורים וכי מה כבר  וירד בחזרה.  יתייאש  ממילא 

שהוא כן מצליח לעלות?

אלא שבעבודת השם הדבר שונה בשני חילוקים בולטים. ראשית כל,
אין הכרח להגיע לראש ההר, אלא שצריך להגיע כמה שיותר למעלה, כל

אחד על פי היכולות שלו, ומקבלים גם שכר בהתאם.

מעבר לכך, לאחר שאדם עושה השתדלות, נותנים לו סיוע מהשמיים
להצליח הרבה מעבר למה שיכול היה לשער בדעתו. וכך יתכן שהאדם
יזכה שיעזרו לו להגיע אפילו עד לראש ההר בדרך נס, למרות שלא היה

סיכוי לזה קודם לכן מבחינה טבעית.

יש אנשים שמנסים להתחזק במשהו, כמו למשל לשמור שבת, ואז
כאילו באופן נופלים במשהו קטן. מיד לאחר מכן הם מחללים שבת 
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חופשי. כששואלים מה קרה לרצון שהיה להם לשמור שבת, הם משיבים
כבר ככה  גם  לחינם, שהרי  יועיל להתאמץ  ומה  כבר משנה  זה  שמה 

"הלכה השבת". אולי ינסו בשבת הבאה או בגלגול הבא.

בחוזקה, בראש  נבוט  עם  עצמו  את  שמכה  לאדם  דומה  שזה  אלא 
וכששואלים אותו מדוע הוא עושה זאת, הוא משיב שגם ככה כבר קיבל

מכה וכואב לו, אז מה זה משנה שיכאב לו יותר. הרי זו טיפשות גמורה.

גם אם נפלנו, עברנו על מצוות, ועשינו דברים לא טובים, זו לא סיבה
לתקן כמה קל  יותר  הרבה  לתקן. אבל  יותר. תמיד אפשר  עוד  ליפול 
עבירות בודדות מאשר אלפים ורבבות. הייאוש הרבה יותר חמור כי הוא

מביא לכמות גדולה של עבירות ומוריד את האדם לשאול תחתית.

לכן נאמר "שבע ייפול צדיק וקם". כי צדיק זה לא מי שאף פעם לא
נופלים פה ושם. אלא שצדיק זה מי שלא מתייאש, נופל, שהרי כולם 

ולאחר כל נפילה דואג לקום.

התמדה

ולנצחו היא דרך ההתמדה. החיים מורכבים הדרך להילחם בייאוש 
משינויים הדרגתיים. אנחנו לא הופכים ברגע לאדם אחר שכלל לא היה

בתוכנו קודם לכן, אלא משתנים כל פעם קצת.

שנראה גדול.  ייאוש  להביא  עלולה  הזו  האטית  ההתקדמות  ואמנם 
כאילו אנו עומדים במקום ולא מתקדמים כלל. אבל האמת היא שאנו

מתקדמים הרבה, ורק לא מצליחים לראות זאת.

וכמו שאדם לא רואה את תהליך הגדילה וההתבגרות שלו ושל בני
ביתו, אבל כשמסתכל על תמונות ישנות, הוא פתאום רואה שינוי עצום.
כמה לאחר  אבל  בו,  שחל  הרוחני  השינוי  את  רואה  לא  גם  הוא  כך 

חודשים או שנים, יסתכל לאחור ויראה כמה התקדם מאז.

אבל כדי להגיע לזה צריכים התמדה, עקביות ועקשנות. לא להתנדנד
או להיתקע במקום, אלא להתקדם יום יום, בכל פעם קצת, להוסיף עוד

משהו ולהתעלות בעוד תחום, לנסות להגיע לכמה שיותר.
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משמעת עצמית

כדי להגיע להתמדה, דרושה מצד האדם משמעת עצמית. כמו שילד
רוצה רק לשחק, להשתולל, להתקרב לסכנות, לאכול אוכל מזיק קטן 
וכדומה, ואז ההורים עוצרים אותו, כך הבהמה שבתוכנו רוצה לעשות

עבירות, לממש תאוות, להתבטל, ועלינו לעצור אותה.

המשמעת העצמית בנויה בעיקר מתובנות והרגלים. שאם אדם הגיע
לתובנות מעצימות מתוך התבוננות והסקת מסקנות, הן יתנו לו כוח רצון
להמשיך ולהתמיד במה שהוא עושה. ואם הוא רגיל בדבר, אז יהיה לו

קל ליישם את זה גם בצורה מעשית.

וכמו שאדם מבין את חשיבות לימוד התורה והוא גם רגיל ללכת בכל
יום לבית המדרש. אז יהיה לו קשה להפסיק את זה ולשבור את הרצף, כי
הוא רגיל בזה וזה חשוב לו. שני המרכיבים האלו בונים משמעת עצמית.

ולכן הסכנה הגדולה ביותר למשמעת היא בפגיעה של אותם מרכיבים.
שאם לתקופה מסוימת יפסיק את הרגלו להגיע לבית המדרש או שיפסיק
להתבונן בחשיבות ובמעלה של הגעתו לשם, אז ממילא יתקרר בזה ולא

ימסור כל כך נפש על הדבר. יהיה לו קל יותר לוותר ולהפסיק את זה.

לכן אדם מוכרח לסגל לעצמו הרגלים טובים שלא יזוז מהם. לימוד
בזמן ובמקום קבוע, סדר יום, מצוות שונות בקביעות וכדומה. וכן עליו
ללמוד מוסר ולעורר בעצמו שוב ושוב את התובנות ואת המשמעות של

מה שהוא עושה, שלא יוותר על זה כל כך בקלות.

רק פעם אחת

האויב הגדול ביותר של המשמעת העצמית הוא המקרה הארעי. שכן
את מבטל  הוא  המשמעת.  של  המרכזיים  הגורמים  בשני  פוגם  הוא 
הקביעות וההרגל בכך שהוא קוטע את הרצף, וגם נותן חוויות רגשיות

שמעקמות את התובנות ומשנות את התפיסה.

ולכן כמעט כל הנפילות מתחילות מתוך משהו ארעי שצץ. שפעם אחת
אדם קם מאוחר והפסיד את התפילה, פעם אחת לא הזדמן לו להניח
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תפילין, פעם אחת היה לו אירוע והוא ביטל את השיעור.

אותה פעם מביאה לביטול הרצף וההרגל במצווה, וגם מולידה יצרים
ותאוות חדשים מתוך החוויה הרגשית, שכיף לישון עד מאוחר, נחמד
לבלות במקום להיות בשיעור וכו’. ואז האדם נכנס לבלבולים שמביאים

אותו לסכנת נפילה גדולה וממשית.

אם האדם כבר נפל פעם אחת, אז הרבה יותר קל לו ליפול שוב. זה לא
נראה לו נורא כל כך. זה לא איזה קו אדום איום ומפחיד שאסור לחצות

בשום אופן, אלא שמדי פעם זה בסדר ולא יקרה כלום.

לכן רוב האברכים ובחורי הישיבות שעוזבים את עולם התורה עושים
תאוות מגלים  הרצף,  את  אז מפסיקים  כי  הזמנים.  בין  בחופשת  זאת 

חדשות, מתעוררים יצרים, ואז ממילא קשה לחזור ללימוד.

אדם שעושה עבירה חושב לעצמו שרק פעם אחת הוא יעשה אותה
וזהו. אבל הוא חושב בצורה שכלית ולא לוקח בחשבון את כל התאוות,

הרגשות והיצרים שאותה עבירה תעורר בו.

כי לאחר אותה פעם העבירה הופכת קלה בעיניו ומולידה בו תאווה
עבירה עשיית  של  האיסור  לחומרת  מעבר  שוב.  אותה  לעשות  חזקה 

אפילו פעם אחת, הוא נקשר לעבירה ומאבד שליטה.

תורה. ללמוד  ילך  ואז  כסף  שיעשה  מחשבות,  לאדם  מביא  היצר 
שיעשה עבירות ואחר כך יעשה תשובה. שייהנה מהעולם הזה, ואחר כך
יחזור ואז  ממנהגו,  יחרוג  אחת  פעם  שרק  מצוות.  ויקיים  צדיק  יהיה 

למוטב. אבל כל זה שקר. כי הוא ימשך אחרי זה ולא יוכל לעצור.

לכן צריך להיזהר מאוד מפרצה בגדר המשמעת. שאפילו אם רק פעם
אחת יפרצו אותה, יהיה קשה מאוד להחזיר את הדברים לקדמותם.

שיטת ההדרגה של היצר

היצר הרע מתקשה להפיל את האדם בדברים שנחשבים עבורו ערכיים
וחשובים. כי יש לאדם משמעת עצמית באותם דברים. לכן הוא פועל
קטן, בדבר  האדם  את  להפיל  מנסה  הוא  סבלנות.  המון  עם  בהדרגה 
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להוציא אותו מהמשמעת והרצף, ורק אז הוא מביא את המכה הגדולה.

הוא יודע למשל שאם יאמר לאדם לתלות צלב בביתו או ללמד את בנו
טקסים נוצריים ועבודה זרה, אז הוא ידחה אותו מיד ולא ישמע לו. לכן

הוא לא אומר דברים קיצוניים כאלו, אלא בא בתחבולות.

הוא יאמר לאדם כמה כיף ומהנה לצפות בסרטים וכאילו שאין בזה
פסול. ואז יתרגל לצפות בסרטים של גויים, ומפעם לפעם יציגו בתוך
הסרט טקסים נוצריים מרגשים כמו תפילה בכנסיה או חתונה נוצרית.

וכך עם הזמן הוא יכיר אותם אפילו טוב יותר מהטקסים היהודיים.

לאט לאט הוא יתרגל לדברים והם לא ייראו נוראים כל כך. כאילו זה
בסדר לבקר בטיול בכנסיה נוצרית או שהחבר מתחתן עם גויה. בנו לבוש
כמו גוי ובחדרו תלויות תמונות של זמרים ושחקנים גויים עונדים צלב

ולבושים בפריצות, והכל נראה לו בסדר גמור.

הוא בטוח לעצמו שהוא בשליטה ושאינו מקשיב ליצר הרע, אבל הוא
הולך אחריו כמו עיוור בלי להרגיש.

אנשים חושבים שהם מחליטים וקובעים, שכאילו זה מרצונם, אבל הם
לא מבינים שהיצר מכתיב להם מה לעשות, כיצד לנהוג, מה לאהוב ואיך
להרגיש בכל עניין. אדם מתרגל ולאט לאט זונח את האמת בלי להרגיש.
ואז מתוך תפיסה ירודה ושטחית הוא עושה דברים שלעולם לא היה מעז.

אף אחד לא חושב לעצמו בגיל קטן שכשיהיה גדול הוא רוצה להיות
נואף או גנב. אבל יחד עם זאת, המציאות מראה שאנשים כן מגיעים לזה.
כאילו שנסיבות החיים סחפו אותם לשם. אדם לא מתעורר כך ביום בהיר

ללא אזהרה מוקדמת, אלא דבר גורר דבר.

לפחות מעט, עצמם  מכבדים את  היו  רחוקים  אנשים  אפילו  בעבר 
מתלבשים ומתנהגים בצניעות, שומרים מעט על מסורת וכדומה. אבל
אחד שאף  בלי  בהדרגה,  הכל  הפקרות.  להיות  הפך  הרחוב  כל  היום 

הרגיש. מה שפעם היה ערך, היום נחשב לשמרני ומיושן.

אי אפשר להצביע על נקודה כלשהי שבה זה התרחש, כי הכל הדרגתי,
יורדים מעט בכל פעם, עד שמגיעים לתחתית בלי להרגיש. לכן מוכרחים
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לזהות את הדברים כבר מההתחלה ולא לתת להם לצאת משליטה.

לזהות את היצר הרע

היצר הרע מסווה עצמו בצורה מתוחכמת. הוא משתמש בתחבולות
ומתחפש למישהו נחמד שכאילו רוצה בטובתנו, עד שאין כמעט סיכוי
לזהות אותו. אנחנו חושבים שזה האופי שלנו, וזה הרגשות שלנו, אבל

זה הכל בלבולים ממנו.

מפלצת מחפשים  ואז  הרע,  ביצר  להילחם  רוצים  אנשים  לפעמים 
וחיוך שטני שמנופפת בחרב לאות מלחמה. אכזרית עם שיניים חדות 

אבל יצר הרע הוא יצור חמוד ועדין, שנראה כמו החבר הכי טוב שלנו.

כשאדם קורא בתורה על מכשפה, הוא מדמיין זקנה מכוערת עם חיוך
מרושע, קול צרוד, אף ארוך, שיער פרוע וכו’. ואם יפגוש נערה צעירה,
בחכמה שמדברת  ורך  עדין  קול  עם  לבבות  שובה  וחייכנית,  נחמדה 
ועושה ענייני מיסטיקה לפתיחת המזל, הוא יתייחס אליה כפייה טובה,

ולא ישער בדעתו שזו אותה מכשפה מדוברת.

הוא ולכן  ובזויים,  פסולים  סולד מדברים  שהאדם  יודע  הרע  היצר 
מביא לו ניסיונות שבהם הדברים מוצגים ככשרים, מושכים ויפים.

כשאדם שומע על משפחה שנהרסה בגלל תאווה של רגע, מתוך חוסר
מחשבה וטיפשות, הוא בטוח שמדובר על אנשים מקולקלים, ללא ערכים
מחייך הנחמדה,  על השכנה  עצמו מסתכל  כשהוא  אמון. אבל  וחסרי 
לגננת של הילדים, מחזק באמונה את הפקידה בעבודה או יושב לפטפט
עם גיסות ובנות משפחה, זה נראה לו תמים לחלוטין. הוא לא מתאר

לעצמו שמשם הכל מתחיל עד שהדברים יוצאים משליטה.

רק שאם  חושבות  אבל  הצניעות,  חשיבות  את  שמבינות  נשים  יש 
יוצאות לרגע לזרוק את הזבל או שנמצאות ליד חברים וקרובי משפחה
אז לא צריך להקפיד כל כך. אבל באמת כל אדם בעל שכל שיחשוב על

כך, מיד יבין שזה עיוות. זה היצר שמפיל אותנו בדברים הקטנים.

אנשים בטוחים שלהם זה לא יקרה ורואים את הכל רחוק מהם. ואפילו
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אם הם נופלים בדברים הקשים ביותר, מכל מקום הם דנים את עצמם
לכף זכות בצורה מבינה וכאילו שזה בסדר.

אבל צריך להיות אמתיים. לבחון היטב מהי האמת והיכן היצר הרע
אורב לנו. אדם לא רואה את נגעי עצמו. הוא מתעלם מפרטים ובטוח
שהוא בסדר. אבל אם ינסה לחפש ולדקדק בפרטים בצורה אמתית, אז

יצליח להבין היכן הוא באמת אוחז מבחינה רוחנית.

לא להתרגל לאיסור

לפעמים מרוב שמתרגלים לעבירות ואיסורים, הם נתפסים כהיתר.

כרת איסורי  מפורשים,  תורה  איסורי  עיניהם  מול  רואים  אנשים 
נראה בסדר נגד התורה ממש, אבל כאילו הכל  דברים שהם  חמורים, 

בעיניהם. אלא שאסור לאדם להתרגל לקלקול.

אם אדם רואה רכב שנוסע בשבת, שלא יתייחס לזה כאילו הכל בסדר.
שלא יתרגל לזה. שיעשה משהו. בוודאי שאין הכוונה לערוך מהומות,

ובטח שלא לצער אנשים, אלא שיעשה איזו מחווה קטנה לעצמו.

שיאמר לעצמו ששבת היום, יקרא פרק תהלים, יצבוט את עצמו, רק
חייבים סקילה. שירחם על כל חילול שבת  יתרגל. שיזכור שעל  שלא 

אותו אדם מסכן כמו שהיה מרחם על מישהו שמוצא להורג.

ואמנם ישנם המונים שנוסעים בשבת וזה שגרה, אבל זה לא עושה את
כאלו שיש  לעצמו  חושב  האדם  שהתרגל,  מתוך  חמור.  פחות  זה 

ששומרים שבת ויש כאלו שלא שומרים, וכאילו הכל בסדר.

אלא שזה מראה שהוא בכלל לא מבין את חומרת הדבר. שאילו היה
רואה פיגוע המוני עם עשרות הרוגים, בוודאי לא היה חוזר לסדר היום
במשך זמן רב. אם היה רואה מישהו קופץ מבנין, לא היה מתעלם או
מתנחם בזה שזו בחירה שלו. וכאן הוא רואה המונים מתחייבים מיתה

על חילול שבת וכאילו שאין עם זה שום בעיה.

וכאשר הוא מתרגל לזה, ולא רואה את זה כחמור כל כך, אז גם לא
ידקדק רחוק היום בו ירגיש שזה גם בסדר אם הוא עצמו לא כל כך 
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בהלכות שבת, ומשם הירידה תלולה ומסוכנת.

אנשים שולחים את ילדיהם לבתי ספר ממלכתיים, שם מלמדים אותם
כפירה, אבולוציה ודתות אחרות, ומושכים אותם למקומות טינופת.

הם מכניסים מכשירי תקשורת פרוצים שמטמאים את לבם. רואים את
הרחוב הפרוץ. מחקים את הגויים במעשיהם. וכך לאט לאט מתרגלים

לכל, ובסוף מתפלאים איך הגיעו לאן שהגיעו.

וככל שהזמן עובר, כך קשה יותר להתנתק וכמעט שלא מזהים את
הקלקול. כי מתרגלים אליו. לכן מוכרחים לשים לזה גבול כבר מהתחלה.

לקבוע סייג

היא מורגשת  לא  הידרדרות  למנוע  ביותר  המועילות  הדרכים  אחת 
הצבת גבולות וסייגים. מעין קווים אדומים שאסור לנו לעבור. גם אם זה

נראה לא נורא כל כך, נזכיר לעצמנו את חומרת הדברים.

הדבר דומה לאדם שנמצא על פסגת הר וחושב לעצמו שאפשר לרדת
כמה סנטימטרים ועדיין ייחשב בפסגה. ואז עוד כמה סנטימטרים, ועוד,

ועוד, עד שלבסוף יגיע לתחתית בלי להרגיש.

בוודאי הוא  אז  לעבור,  לו  אדום שאסור  קו  לעצמו  יסמן  אם  אבל 
ישמור על מיקומו בפסגה. ואז יבואו וילחצו עליו, שמה בכך אם ירד
אותו לצלם  תירוצים, שרוצים  לו  יתנו  וגם  ספורים,  סנטימטרים  כמה 
מזווית טובה יותר וכדומה, ומה זה משנה סנטימטר לפה או לשם. אבל

כאשר הוא רואה את הקו האדום, הוא לא זז אפילו מילימטר.

לכן מציבים גבולות בין מדינות וכדומה. לכן שמים שומרים וגדרות
עוד לפני שמגיעים למקום הרגיש עצמו. זהו הסימן המוסכם והמובהק

לקו האדום שאסור לחצות.

זה מה ששומר עלינו מפני איבוד שליטה הדרגתי. וזוהי הדרך בה אנו
להביא שעלול  מה  עצמנו  על  לאסור  השם.  בעבודת  לנהוג  מוכרחים 
למכשולים, אפילו שמצד עצמו הדבר מותר. גם אם חושבים שלא יקרה

כלום וזה רק דבר קטן ולא מזיק, מכל מקום זה קו אדום.
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אנשים מזלזלים בזה, שלא צריך להיות כבדים, אבל זו הדרך היחידה
לשמור על עצמנו. כשאין קו אדום, אז אין גבול שיעצור את הירידה.

אם אדם אוסר על עצמו להסתובב עם אנשים שעושים עבירות, ממילא
יש לו פחות ניסיונות. אם הוא אוסר על עצמו לדבר עם נשים או להימצא

בסביבתן, אז הוא נמנע מנפילות חמורות.

כשמסתכלים לאחור, ואז  גרועים,  למצבים  אנשים מגיעים  לפעמים 
אפשר לראות איך היה ניתן למנוע את זה בקלות.

וכמו שאדם מוצא עצמו בעבירות חמורות, אבל הכל התחיל מתוך
שהסתובב במקומות מפוקפקים והיה יכול להימנע מזה. אבל הוא חשב

שאין בזה פסול להתפרק וליהנות קצת עם חברים.

או אדם שאכל איסור שלא במתכוון, אבל אילו היה נזהר ובודק טוב
יותר את הכשרות ואת האנשים שעסקו בהכנת המזון, היה יכול להימנע

מזה. אבל הוא קליל, אוכל בכל מקום וסומך על כולם.

כפירה מחשבות  יצרים,  הרהורים,  תאוות,  אותו  שתוקפות  או אדם 
תקשורת להחזיק מכשירי  עצמו  על  אוסר  היה  ובאמת שאם  וכדומה. 

פרוצים או להתעניין בתרבות חילונית רחוקה, היה יכול להימנע מזה.

נורת ידי  היא על  זאת  למנוע  והדרך  הרע.  היצר  זו השיטתיות של 
אזהרה אדומה ובולטת. לעשות סייג. גם אם כרגע הכל בסדר ועדיין אין

שום איסור, מכל מקום נעצור כדי לא לרדת נמוך יותר.

להיות חכמים מההתחלה

להפעיל היא  ובעיות  תקלות  למניעת  ביותר  הגדולות  העצות  אחת 
חכמה ושיקול דעת בתחילה, עוד לפני שמגיעים לבעיות.

שאפילו המקרים הקשים והסבוכים לרוב מתחילים מדבר של מה בכך
שיכול היה בקלות להימנע. וכיוון שאדם לא נזהר בתחילה, דבר גורר

דבר עד שמגיעים לבעיות עצומות שלא יודעים להתמודד איתן.

וכמו שאדם שמכור לעישון התחיל מכמה סיגריות ראשונות שכלל לא
נהנה מהן ויכול היה לוותר עליהן בקלות. וכך גם שאר תאוות, בתחילה
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ניתן להתמודד איתן בקלות, ומאבדים שליטה ככל שמגבירים אותן.

וכן טרדות שונות שניתן לטפל בהן בקלות יחסית, אלא שאדם מושך
ודוחה והן הופכות למפלצות ענקיות וחסרות שליטה. או שאדם לא שם
לב לרגע, ואז צריך לחפש פריט שאבד במשך שעתיים או לעבוד קשה

לתיקון עניין טיפשי. מלחמות עצומות מתחילות מאיזו שטות קטנה.

לוקח רבים בכל תחומי החיים. שפעמים רבות האדם  וכן לעניינים 
החלטה בקלות דעת, מתוך שהוא מזלזל וחושב שזה לא כל כך נורא ולא

יקרה שום דבר וכדומה, ולבסוף הוא בוכה על המצב הגרוע.

לכן אדם צריך להרגיל את עצמו לנסות להסתכל קדימה, לראות רחוק,
לנתח את ההשלכות האפשריות. סוף מעשה במחשבה תחילה. וכך הוא

מונע מעצמו הרבה צרות בהמשך הדרך.

להתרחק ולהשתדל  ובעייתיים  רגישים  מצבים  לזהות  לנסות  צריך 
משם. לאגור כוחות נפש ולהתחזק לפני הניסיון. להכין את הקרקע עם
סדר יום תקין ואנשים תומכים, שהכול יתאים להתקדמות שלנו עם כמה

שפחות מפריעים ומעכבים בדרך.

במקום לומר שכשנגיע לגשר נחצה אותו, ואז להיאלץ להתמודד עם
קושי רב, נתכנן מראש איך לחצות אותו בקלות עם כל הכלים הדרושים.

אשליית הרגע הזה

השיטה של היצר הרע להרחיק אותנו מדברים אמתיים וטובים היא
טיפשיים דברים  לרצות  לנו  גורם  הוא  ודמיונות.  אשליות  לנו  לתת 
אנו מאבדים פרופורציות ואז  ועכשיו,  כאן  ומושכים,  נוצצים  שנראים 

ומזלזלים בחשיבות הדברים היקרים יותר.

של אחד  רגע  איזה  בשביל  ובריאים  יציבים  חיים  לסכן  יכול  אדם 
תאווה. הוא יוותר על כל מה שיש לו כדי להשיג דבר מטופש שאין לו.
הוא לא חושב בהיגיון ולא רואה את השכל שבדבר. כמו נרקומן שרק

חושב איך להשיג את המנה הבאה שלו.

ויציבה. במקום ואז ממילא קשה לו לבנות דברים בצורה הדרגתית 
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לבנות יסודות איתנים לבניין חזק, הוא מדלג על זה ועובר ישירות לשלב
הקישוטים, שהכול ייראה יפה ומושך בחיצוניות, בלי כל בסיס.

לכן חשוב לשנות את הגישה ולהכין יסודות שילוו אותנו לטווח רחוק
יותר. במקום להסתנוור מכל שטות ובכל רגע להרוס את הבניין, עדיף

להשקיע בבנייה איכותית, לאט לאט, ולא להתייאש מהדרך הארוכה.

לקבל על עצמנו קביעות, דרך חיים, עם מבט לעתיד, לזכור תמיד את
התכלית ולהשתדל להתקדם לשם בכל הזדמנות.

אם אדם ירוץ לפה ואז יקפוץ לשם, ילך ויחזור, ייסע צפונה ואז דרומה
וכו’, אז לבסוף יגלה שהוא נשאר באותו מקום. אבל אם אדם יקבל על
עצמו אפילו דבר קטן, כמו לעשות בכל יום צעד קטן לעבר המטרה, אז

בוודאי שלאחר זמן יוכל לראות התקדמות יפה מאוד.

לברוח מהפתרונות הקלים

היצר הרע יודע שאנו עצלנים ומעדיפים לעשות את הדברים הקלים
נוצצים פתרונות  לנו  מראה  הוא  לכן  דברים.  עם  להתמודד  כדי  יותר 

ונוחים רבים, וכך מסיח דעתנו מהפתרונות האמתיים.

לפעמים אנשים מנסים ללכת בדרך היהדות בצורה חלקית ומקוצרת
כדי לפתור בעיות גשמיות. לקבל ברכה מרב, לשים קמע בכיס, לקרוא
איזו סגולה, פדיון נפש או דברים נוספים בסגנון. הם יעשו הכל מלבד

לשנות את דרכם לפי כללי התורה.

הם מוכנים ללכת לכותל ולקרוא שיר השירים או נשמת כל חי במשך
ארבעים יום, מוכנים לתרום לבית הכנסת ואפילו לצום, אבל בשום אופן

לא מוכנים להתרחק מהעבירות שהתרגלו אליהן.

ואמנם יתכן שכל אלו סגולות נפלאות ומועילות ואין כוונה לזלזל בהן
כלל, אך זו לא התשובה האמתית. זה לא במקום העיקר. אם יש לאדם

צרות וייסורים, עליו לפשפש במעשיו. לראות מה השם רוצה ממנו.

במצוות ומזלזלים  ביותר  חמורות  עבירות  שעושים  אנשים  ישנם 
חשובות, ואז עוד באים בטענות, שאיך יתכן שהשם לא עוזר להם לאחר
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שהדליקו במשך חודש נר לכבוד רבי מאיר.

מתחננים עצות,  מבקשים  אותם,  שיברכו  לרבנים  הולכים  אנשים 
לעזרה, ממררים בבכי מתוך אומללות, אבל אז יוצאים משם וממשיכים

עם כל העבירות שבעולם כאילו לא קרה כלום.

ואם יציעו לאדם לעשות עבודה פנימית וחקירה, להתאמץ, להתבונן
ולהתמיד, לעבוד על המידות וכדומה, הוא יברח משם. הוא רוצה פתרון
מהיר וזמין. משהו שיעשה לו טוב עכשיו, או לפחות בזמן הקרוב ובכמה

שפחות מאמץ.

הוא לא רוצה לשבת ללמוד תורה עשרות שנים בהתמדה, בדבקות
ויראת שמיים, מתוך חשבון נפש תמידי וויתור על תאוות החומר, כדי
שיוכל להפוך להיות כמו הבבא סאלי. אלא הוא רוצה ללכת אל הבבא
סאלי ברגע זה ולקבל ממנו ברכה שתסדר לו את החיים בלי מאמץ, ללא

שום השקעה או שינוי מצדו.

אנשים רוצים שיעשו להם תיקון כפי שהם, בלי שיתאמצו לתקן את
מוכרח שתינוק  לכולם  שברור  וכמו  כך.  עובד  לא  זה  אבל  עצמם. 
להתאמץ בעצמו כדי ללמוד לזחול, ללכת, לדבר וכו’, ולאחר מכן עליו

ללמוד כדי להחכים, וזה מה שנותן לו ידע, ניסיון וחכמת חיים.

אף אחד אחר לא יכול לעשות את הדברים במקומו. אם אין אני לי, מי
לזה ממשות מבחינת לי. כאשר מישהו אחר עושה את הדבר, אז אין 

האדם, כי אין לו חלק בחוויה הזו. הוא לא לומד ולא מתקדם.

כך מוטל על האדם לעבוד את השם, ואף אחד לא יעשה זאת בשבילו.
ולהשתמש בסגולות בתור עזרה ואמנם אפשר לקבל ברכות מצדיקים 

ראשונה, אבל זה לא מסתיים שם, אלא שעליו לעשות עבודה לשינוי.

תארו לכם שאדם לווה מחברו כמה אלפי שקלים ולא החזיר את הכסף
אותו, לשמח  רצון  ומתוך  נפגשים,  הם  חודשים  כמה  לאחר  למלווה. 

הלווה מחייך אליו ונותן לו פרח יפהפה במתנה, אבל בלי הכסף.

לאחר שנה, הוא חושב כיצד יוכל לשמח אותו שוב, וקונה לו שוקולד
יוקרתי, אבל עדיין אין זכר לכסף. וכי זה מה שהמלווה צריך? שוקולד?
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פרח? הרי הוא רוצה שיחזירו לו את החוב.

וצריך להבין שהשם נתן לנו את התורה הקדושה, והיא מחייבת אותנו.
יש מצוות, איסורים, דרכי הנהגה וכו’, ואנו חייבים בזה. ואז אנו כאילו
מנסים לשמח את השם עם איזו סגולה נחמדה, אבל בלי שום זכר לחיוב

שלנו. ומובן שזו כלל לא הדרך.

שכל הסגולות באות בתור תוספת לעיקר. שלאחר שהאדם כבר שומר
מיני בכל  שיועילו  מסוימות  סגולות  להוסיף  ניתן  אז  ומצוות,  תורה 
עניינים פרטיים. אבל אם זה בא במקום העיקר, תוך זלזול במה שבאמת

חשוב, אז זה כמו אותו לווה שנותן מתנה במקום להחזיר את הכסף.

להתרחק ממיסטיקה נוצצת

וכל האמור הוא לעניין סגולות שעוד שייכות לתורה, שאמנם זה לא
העיקר, אבל מכל מקום יש בהן טוב. אלא שישנם גם פתרונות נוצצים

וקלים שמזיקים והרסניים, ונוגדים את התורה ממש.

הניסים ששמעו סיפורי  לפי  הרבנים שלהם  כאלו שבוחרים את  יש 
לבין בינם  קשר  כמעט  ואין  רבנים  לא  בכלל  אלו  ולפעמים  עליהם. 

התורה, ורק שהם לבושים כאנשים יראי שמיים ונותנים רושם כזה.

מכשפים, הקדושה.  בצד  להיות  מתיימרים  לא  שאפילו  כאלו  ויש 
פותחים בקלפים, קוראים בקפה, פותחי מזל, מוציאי עין הרע ודומיהם,

שבעיקר מוציאים ומאבדים את האדם מהעולם.

אנשים צמאים לרוחניות, אבל אין להם כלים מתאימים ואז הם עושים
ברגע, קלים  פתרונות  מחפש  אדם  שבגשמיות,  וכמו  מזיקים.  דברים 
גם כך  לעצמו,  מזיק  ורק  לתרופות  מתמכר  מעשן,  שותה,  מהמר, 

ברוחניות, ישנם פתרונות שנראים קלים, אבל הם מרים ממוות.

רוצים הם  על טבעיים.  דברים  ומחפשים  מיסטיקה  אוהבים  אנשים 
לדעת את העתיד, להוציא עין הרע, לבטל כשפים, לדבר עם ישויות,

לקבל מידע על אנשים, לפעול דברים בשמיים וכו’.

מהבעיות קשות  יותר  הרבה  בעיות  עם  יוצאים  כזו  שבצורה  אלא 
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שנכנסו איתן. כשמנסים "לסדר" דברים בשמיים בדרך טומאה שרחוקה
מתורה, עושים נזקים עצומים שכלל לא מודעים אליהם.

במקרה הטוב, זו תהיה סתם נוכלות ואחיזת עיניים. שלוקחים לו כסף
יכולים להתעסק בדברים יותר,  ולא עושים כלום. אבל במקרה הגרוע 
רוחניים, שדים, מזיקים ומלאכי חבלה, ואולי הוא אפילו ירגיש שנפתחו

לו צינורות, אבל זה בא על חשבון דברים הרבה יותר גדולים.

אנשים מעדיפים את הרגע הזה, גם במחיר של הפסד גדול בהמשך. כי
הרגע הזה מלא רגש, והרגע הבא לא מוחשי כלל ונראה קל להתמודדות.

אבל לאחר מכן הם ייתנו את הכל כדי לצאת מזה. וכי אפשר להתמודד
הכוח האדיר של הטומאה? ניתן לתאר את  וכי  רוחניים?  עם מזיקים 
להרגיש רדוף וחסר שמחת חיים, רחוק מהשם, זה צער גדול לכל החיים

וגם לאחר מיתה, עם השלכות כבדות והרות גורל ברוחניות ובגשמיות.

זה לחלוטין. להשתדל ללכת בדרך התורה לכן ראוי להתרחק מכל 
הקדושה כמה שאפשר, ואם רוצים להוסיף מעט עניינים על טבעיים, אז

רק כאשר הדבר ברור שזה נעשה בקדושה על ידי תלמיד חכם קדוש.

טמטום הלב

בצורה מסוימים  לנזקים  מביא  הוא  איסורים,  על  עובר  כאשר אדם 
ישירה בהתאם לאיסור. אבל מעבר לכך, ישנו גם נזק עקיף שנובע מכך,

והוא החסימות והקליפות שהאיסור גורם לאדם.

שהיא חציצה  כמו  יתברך.  השם  אור  את  ומכסה  מסתירה  העבירה 
יוצרת בינינו לבין אור השם, ואז אנו מרגישים מרוחקים יותר. אמנם אור

השם נמצא איתנו ממש, אבל אין גילוי לאור הזה כלפינו.

וזהו טמטום הלב. שכאשר אדם עושה עבירה, היא מטמטמת את לבו.
שהלב הופך לאטום. חסום בלי פתח. ואז קשה לאדם להתחבר. קשה לו
להרגיש את אור השם שעוטף אותו. קשה לו להאמין. קשה לו להתרגש

מהתורה. קשה לו להבין את התורה. קשה להתחבר לקדושה.

רב וקושי  חסימות  בלבולים,  מרגישים  אנשים  רבות  פעמים  ולכן 
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משתדלים שאמנם  לקדושה.  להתקרב  רצונם  למרות  השם,  בעבודת 
להתקרב להשם מצד אחד, אבל עושים עבירות שונות שמרחיקות אותם

משם, ולא מבינים מדוע הם תקועים ולא מתקדמים.

גדולה להסיר את העבירות המעכבות. לכן צריך לעשות השתדלות 
ומכל מקום דרושה סבלנות רבה, להסיר עוד חסימות ולקלף עוד קליפות,

וכך לאט לאט נוכל לגלות את האור ולתת לו להיכנס לתוכנו.

ואמנם טמטום הלב שייך בכל עבירה, אבל בעיקר זה שייך במאכלים.
נוצרים כל שכשם שאותם מאכלים הם אבני הבניין של הגוף, שמהם 
מהרוחניות כך  הגשמי,  הגוף  את  המרכיבים  והחומרים  הוויטמינים 

שבאותם מאכלים נוצרים אבני הבניין של הנשמה.

ולכן אם אדם מרגיש חוסר חשק, חסמים ובעיות חיבור לקדושה, אז
ראוי להקפיד יותר על כשרות המאכלים. להשתדל לרכוש מזון בכשרות

מהודרת, לא לאכול בכל מקום, להימנע מספקות בכשרות וכו’.

רבות שמצויות נופלים בהם. פעמים  דברים שאפילו בני תורה  ויש 
תולעים בירקות עלים, פעמים שמשגיח הכשרות לא מספיק חזק וישנן
לא שהכלים  פעמים  בחרקים,  ומתמלא  גלוי  שהאוכל  פעמים  פרצות, 
הוכשרו כדין וכו’. ולכן אדם ישתדל להתחזק בענייני כשרות המאכלים.

להיות מוכנים לקבל אמת אחרת

לכולנו רצונות שונים ומגוונים שמסנוורים את עינינו ומרחיקים אותנו
מדרך האמת. כשאדם מחפש את האמת, כבר יש לו לפני כן מטען גדוש
עוד נראית האמת  כיצד  לעצמו  קדומות. הוא מדמיין  ודעות  בציפיות 

הרבה לפני שבכלל התחיל לחפש.

הוא יודע מראש מה הוא רוצה לשמוע ולא יסכים לקבל דבר ששונה
מאותה "אמת" דמיונית. הוא משכנע את עצמו שהוא צודק ולא רוצה

ליישר קו מול האמת, אלא מעדיף לחיות בשקר ולהגדיר אותו כאמת.

וכמו שאדם שואל רב בעניין כלשהו, ואם הוא לא עונה כפי שרצה
לשמוע, אז הוא דוחה אותו והולך לרב אחר. לא מעניין אותו מהי האמת,
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אלא מה שהוא רוצה לשמוע. הוא מסדר את האמת לרצון האישי שלו.

שלא נתקלים במשהו  הם  ואם  תורה,  לשיעורי  הולכים  אנשים  וכך 
מסתדר להם, מיד הם מכריזים שהם חולקים על הדברים. הם יכולים
לחלוק על גמרות, על תנאים, ואפילו על פסוקים מפורשים בתורה. הם

סומכים על השכל שלהם הרבה יותר מהתורה והמסורת.

אלא שמובן הדבר שהתורה היא תורת אמת מן השמיים, וממילא אין
שום טעויות. ואדרבה, זו הסיבה שבאים ללמוד, כדי לתקן את העיוות
שיש לנו בתפיסה. ולכן אם דבר כלשהו לא מסתדר לנו, אז מובן שהתורה

צודקת ואנו אלו שצריכים לכוון את המוח לפיה.

ואמנם אפשר לתת עוד צד משלנו, אפשר להוסיף פירוש משלנו אם יש
לנו בסיס רחב וראיות, אבל צריך קודם להבין על מה בכלל מדובר, לקבל

את הכלים, להתבטל מול גדולים מאיתנו.

ניתן לשנות ולעוות את כל העולם בתפיסה שלנו כי זה העולם שנוח
לנו להיות בו. שום דבר הוא לא חד משמעי וכל דבר ניתן לפירוש מוטעה
מצידנו. מתוך תאוות, שמועות לא מבוססות ודעות קדומות, הכל מצטייר

בדרך שלנו, אבל זה וודאי רחוק מהאמת.

לכן צריך להיות פתוחים לקבל. לא להינעל על מה שאנו מכירים, אלא
להיות מוכנים להתבטל לאמת שונה מזו שאנו מדמיינים לעצמנו.

לא לחפש אשמים

ישרה, וללכת בדרך האמת בצורה  מתוך הקושי להתאמץ, להתמיד 
פעמים רבות אדם רוצה להתייאש. אבל האדם אוהב את עצמו ולא יכול
להאשים מי  את  מחפש  הוא  מטבעו  אז  ככישלון,  לעצמו  להתייחס 

בכישלון שלו, וכך זה כאילו יתיר לו להתייאש בצורה מוצדקת.

אז הוא מתחיל להאשים את ההורים שלא תמכו, את הסביבה הרחוקה,
את המצב הקשה, הנסיבות, הפרנסה הדחוקה, הדור הירוד, הכישרונות
והכלים שאין לו, שלא למד בקטנות, שכעת המשפחה תובענית וכו’. וכל

אותן האשמות כאילו נותנות לו אישור להישאר בטעותו ולא להשתנות.
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אבל באמת שכל זה שטויות. כי גם אם נניח שיש בזה אמת, מכל מקום
כעת זה המצב. הוא יכול להאשים את כל העולם, אבל מכל מקום הוא

יישאר בכישלון שלו. עליו לראות כיצד ניתן לשנות את המצב לטובה.

וכמו שאם מישהו היה לוקח אותו למקום סכנה ועוזב אותו שם לבדו,
אז בוודאי שהוא לא היה נשאר שם מתוך נחמה שהוא לא אשם. הרי הוא

היה בורח משם ועושה הכל כדי להציל את עצמו.

אלא אשמים,  מחפש  לא  הוא  גשמית,  בסכנה  נמצא  האדם  כאשר 
מחפש להציל את עצמו. גם אם כל העולם אשם בזה, מכל מקום כעת

הוא בסכנה, והוא ישתמש בכל הכוח כדי לצאת מכל מצב בעייתי.

אבל כשאדם נמצא בסכנה רוחנית, אז נוח לו בזה. הוא כאילו מצא
פטור ממחויבות. יש לו סיבה מוצדקת. הרי לא לימדו אותו מקטנות,
ונסיבות החיים סחפו אותו, ואנשים הטעו אותו, והוא חי בדור קשה, ויש

לו המון טרדות, אז כאילו יש לו היתר להישאר כך.

אבל כל זה תירוצים. אם השם היה רוצה שהוא יהיה בדורות ראשונים
או במשפחה תומכת ומושלמת של צדיקים, אז היה שם אותו שם.

כל עם  שלו,  המקום  מתוך  אותו  יעבוד  שהאדם  רוצה  שהוא  אלא 
הקשיים, עם הנסיבות הלא נעימות, עם הסביבה הזו והדור הזה, בלי

להאשים אף אחד ועם מאמץ והשתדלות מרביים. זו העבודה.

אבל גם אחרים לא משתנים...

קשה להתעלם מהעובדה שרובו המוחלט של העולם אינם יהודים. וגם
מבין היהודים שבעולם, רובם אינם מתיימרים ללכת בדרך התורה. וגם

מבין אלו שכן, רובם לא חיים בדבקות רוחנית ויראת שמיים טהורה.

צריכים אנחנו  מה  שבשביל  ומחשבות,  להרהורים  מביא  זה  וכל 
להתאמץ כל כך? אם כולם חיים את החיים בצורה טובה מבלי לעשות

את השינוי, אז למה דווקא אנחנו אלו שצריכים לעשות אותו?

וזה לא ולפעמים גם מתוך שרואים שאנחנו לא לבד, אז מתנחמים 
נראה נורא. שאם כולם עושים עבירות, אז זה בטח לא גרוע כל כך, שהרי
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לא יתכן שכולם טיפשים.

לדורות דיברה  ואז חושבים שאולי התורה סתם הגזימה, או שהיא 
הקודמים, או שישוו אותנו ביחס לאחרים ואז המצב שלנו בסדר. וגם אם

ידונו אותנו בחומרה, מכל מקום יהיו איתנו שם הרבה חברים.

אלא שצריך להבין דבר מהותי ועמוק. שאדם נמצא פה לבד בעולם.
ואמנם הוא רואה סביבו אנשים כמותו, אבל אין לו שום השגה בהם. לכל
אדם יש מהות אחרת, תפקיד שונה, כוחות נפש שונים, חשבונות שונים

מגלגולים קודמים וכדומה.

בסופו של דבר אדם נותן דין וחשבון לפני השם יתברך לבדו. אף אחד
לא משווה אותו ביחס לאחרים ובטח שהמכרים לא יבואו לעזור לו. הוא

לבדו יצטרך להתמודד.

וכמו שאדם נמצא בשכונת פשע ומתחבר עם אנשים מפוקפקים, ואז
עושה דברים איומים ומרגיש בגובה, כי כולם פוחדים מהם ואף אחד לא
מעז לדבר איתם. החברים כאילו נותנים לו גיבוי. זה מה שהוא מכיר
בשכונה. הוא מרגיש שכאילו כולם כך וזה בסדר. הוא לא רואה במעשים

שלו משהו רע בצורה חריגה.

ואז מתחמקים.  חבריו  שכל  בזמן  שוטרים  אותו  תופסים  אז  אבל 
לוקחים אותו לחקירה והוא צריך לתת תשובות. הוא מנסה לומר שכל
החברים שלו גררו אותו לזה, שכולם עשו כך, אבל זה לא מרשים אף
אחד. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, אולי מישהו יעזור לו, אבל הוא לבד.

כעת הוא לבד יצטרך להתמודד עם הכל.

אותם, לשחד  להם,  לשקר  אפשר  שעוד  שוטרים,  לעניין  זה  וכל 
וגם במקרה יצירתיות.  דרכים  מיני  או להתחמק בכל  להפעיל קשרים 
הגרוע ביותר הוא יקבל עונש של מאסר. אבל הדבר ברור שבבית דין של
מעלה אין שום משוא פנים והכל דין ישר. לכן מובן שאין לסמוך על
אנשים אחרים, לכל אדם יש תפקיד ורק הוא עצמו אחראי לבצעו כראוי.

ומכל מקום צריך להבין שלא לחינם רוב העולם אינם שומרי תורה
ומצוות. שאפשר לראות שכך דרך הטבע לפעול בעולם.
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וכמו שרוב העולם הוא ים, ורק מיעוטו יבשה. וגם ביבשה עצמה רובה
מדבר ורק מיעוטה צמחייה. גם רוב הצמחים הם קוצים, עשבים ועצי

סרק, ורק מיעוטם עצי פרי ופרחי נוי.

רוב החומר הוא דומם, פחות מכך צומח ורק מיעוטו חי. גם בחי ישנם
הרבה חרקים, שרצים, דגים ובעלי חיים, ורק מיעוט בני אדם.

תמיד ישנה מעין צורה של פירמידה, שרוב האנשים הם פשוטים, ורק
מועטים הם בכירים, מקצוענים, חכמים, עשירים וכו’. וככל שנלך יותר

לפסגה, נגלה שרק בודדים ממש הם העלית.

ויוצא שרוב העולם הולכים למקום נמוך, ואולי זה מספיק עבורם לפי
שורשם העליון. זה מה שהם יכולים מתוך הכלים שלהם. אבל עבורנו זה
יותר. לא לעשות מה ועמוק  לא מספיק. אנחנו מחפשים משהו אמתי 
להיות אלא  רוב.  שהם  אפילו  הגויים,  או  החיות  הקוצים,  שעושים 

מהמובחרים, לעשות את תפקידנו האישי וללכת אחר האמת.

להסתכל על הדת ולא על הדתיים

כשם שאין להשוות את עצמנו לאנשים חלשים מאיתנו, אלא למדוד
עצמנו ביחס לאמת עצמה מתוך המקום שלנו, כך גם אין להשוות את

עצמנו לאנשים אחרים שאנו מחשיבים כחזקים ויראי שמיים.

ויש לכך שתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה היא שלפעמים זהו רף
גבוה מדי בשבילנו, ואז אנו עלולים להתייאש מרוב קושי. אף אחד לא

מצפה מאיתנו להפוך להיות כמו מישהו אחר, ובטח שלא ברגע.

והסיבה השנייה היא שכל אדם עלול לטעות, או שאנו עלולים לחשוב
שטעה, וגם אם זה אדם שנראה ירא שמיים. ואז אפשר להיחלש ולחשוב
שאם הוא עושה כך, אז אולי זה בסדר. או להפך, לחשוב שזה לא בסדר,

ואז לחשוב שאותם עיוותים מייצגים את הדת ולהתייאש.

לפעמים מציגים את הציבור החרדי בצורה לא יפה, ואנשים שמקבלים
את הדברים נחלשים משתי הבחינות שנזכרו.

שלפעמים סוג החיים הזה נראה להם קשה ביחס למקומם כעת והם לא
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רוצים שום קשר לזה. הרי מי יצליח לחיות בעוני כמו החרדים, ללמוד
תורה, לדקדק במצוות ולוותר על כל תענוגי העולם, ואז ממילא נראה

להם שעדיף לשכוח מהכול ולחיות חיים רחוקים כפי שהתרגלו.

ולפעמים רואים טעויות ועיוותים שונים, כמו ששומעים על אדם חרדי
נאף או עשה כל דבר אחר. ואז יש שמוצאים בזה היתר שגנב, רצח, 
לעצמם כאילו על פי הדת, שאם חרדי גנב, אז אולי באמת מותר לגנוב

במצבים מסוימים, ויש שמתרחקים ולא רוצים שום קשר לדת.

נובע מתוך תמונה עקומה לחלוטין של הדברים. הרי אלא שכל זה 
התורה לא מצווה אף אחד לחיות בעוני ולוותר על תענוגי העולם. התורה
גם מצווה בפירוש שאסור לגנוב, לרצוח, לנאוף או לעשות כמעט כל

דבר שאינו מוסרי.

פרטיים שראה אצל עניינים  או  עיוותים  על  ויוצא שהאדם מסתכל 
אנשים פרטיים, או שקיבל מהתקשורת, ולמרות שאותם עיוותים נוגדים
כי אותה.  מייצגים  כאילו  שהם  משוכנע  הוא  לחלוטין,  התורה  את 

משייכים את העיוות לאדם עם חזות חרדית.

במקום להסתכל מה אומרת התורה, מה היא מצווה אותנו, מה מובא
נוהגים כיצד  להסתכל  הוא מעדיף  והמוסר,  בספרי ההלכה  בפוסקים, 

אנשים חרדים סביבו, וכאילו שהם המייצגים הבלעדיים של התורה.

לא צריך להסתכל כיצד נוהגים אנשים באופן פרטי, אלא שצריך לדעת
מה התורה רוצה מאיתנו וללכת בדרך הזו. אין שום עניין להשוות עצמנו
לאחרים. לכל אחד שורש שונה. כל אחד עם התיקון שלו וכוחות הנפש
שלו. עלינו לעשות את המוטל עלינו, וגם אם כולם עושים הפוך מהאמת,

מכל מקום אנחנו נישאר נאמנים לעצמנו ולבוראנו.

לא לפחד מקיצוניות

אותם עיוותים מביאים לפחד משתק שיש לאנשים רבים מקיצוניות. זה
מהי יודעים  לא  הבנה של הדברים. שבכלל  חוסר  בעיקר מתוך  נובע 

משמעות המילה קיצוניות ולכן כל כך פוחדים מזה.
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הם משערים בדעתם שאדם שלומד הרבה תורה, פתאום הופך למשוגע
ואז הוא מתחיל לזרוק אבנים או לירוק על אנשים ברחוב, או שאולי הוא
הופך לעני ומסכן, או שאולי הוא מוכן לרצוח את כל מי שלא מסכים

אתו וכדומה. ואת כל זה הם מתארים כקיצוניות.

או נקודתיים  סיפורים  אלו  אם  בין  אנושיים,  עיוותים  זה  כל  אבל 
המצאות שקריות, מכל מקום אינם נובעים מהתורה ובטח שלא מייצגים

אותה. זו לא קיצוניות בדרך התורה.

וכמו קו כלשהו עם התחלה המילה קיצוניות מתארת קרבה לקצה. 
וסוף, שככל שמתרחקים מהאמצע ומתקרבים לאחד הקצוות אז נמצאים

במקום קיצוני.

מידת את  ולתפוס  מקיצוניות  להתרחק  ראוי  רבים  בעניינים  ואמנם 
האמצע. וכמו לעניין המידות שלא טוב להיות קיצוניים, או לתחומי עניין

שונים שצריך להתרחק מאובססיביות וכדומה.

אבל ישנם דברים מסוימים שאדרבה, ככל שהאדם קיצוני יותר הרי זה
כוחו ומנסה בכל  משובח. שאם למשל אדם משתתף בתחרות כלשהי 
לו שהכי טוב שיהיה באמצע, נאמר  בוודאי שלא  אז  להיות הראשון, 
ולמשל במקום החמש מאות בין אלף משתתפים. כי יש לו מטרה. הוא

רוצה להיות הראשון. בקיצוניות.

כך גם אדם שעוקב אחר המפה וההוראות בדקדוק כדי להשיג מטרה,
בוודאי שלא נאמר לו שהוא קיצוני מדי ושעליו להשתחרר.

אין דבר כזה אדם מאושר מדי, מצליח מדי, אהוב מדי או בריא מדי.
אין דבר כזה יותר מדי טוב. בהגשמת מטרות ורדיפת הטוב עצמו לא
שייך פחד מקיצוניות. צריך לשאוף לכמה שיותר טוב ולהיות כמה שיותר

קיצוניים בזה.

ועל אחת כמה וכמה שמדובר על התורה הקדושה, על הקרבה לקדוש
ברוך הוא, על החיות של האדם, על הרוחניות, על תפקידו בעולם ועל
מהות הטוב, ששם בוודאי שלא שייך לומר שהוא קיצוני. שככל שאדם

מגיע גבוה יותר, הוא זוכה למעלה עצומה יותר.
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והרי משה רבינו הגיע למדרגות נבואה עצומות שאף אדם מעולם לא
הגיע אליהן. וכי אפשר לומר שזה לא טוב כיוון שהיה קיצוני מדי? הרי

כל יהודי צריך לשאוף להגיע כמה שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא.

אלא שאנשים לא באמת פוחדים מקיצוניות אמתית שראויה לשבח,
אלא פוחדים מעיוותים אנושיים שנתפסים בטעות כקיצוניות. ואז אנשים

רוצים להתרחק ולהיות באמצע. אבל זו טעות.

יש אנשים שפתחו להם מסלול חדש ודרך משלהם. יש כלי תקשורת
שמעוותים את המציאות. כל זה לא קיצוניות בתורה, אלא כיוון אחר
מבחינה ולעצור  מקיצוניות  לפחד  לנו  לגרום  צריך  לא  זה  לחלוטין. 

רוחנית, אלא אדרבה, להיצמד לתורה כדי לא להגיע לזה.

אדם קיצוני בתורה מקיים בקיצוניות את מצוות ואהבת לרעך כמוך
ונזהר לא לפגוע באף אחד. אינו נוקם ונוטר. בוודאי שאינו רוצח, נואף,

גונב או עובר על מצווה כלשהי מהתורה.

אם אדם עושה עבירה, פוגע באחרים או עושה דברים לא מוסריים,
הוא לא קיצוני בתורה, אלא להפך, הוא עושה נגד התורה ומרוחק ממנה.

ואם כן, צריך לשים את הדברים על השולחן ולהגדיר אותם היטב.
שכל יהודי צריך לשאוף להגיע כמה שיותר גבוה ברוחניות. ככל שאדם
קיצוני יותר בדבקות בקדוש ברוך הוא ובתורה הקדושה, הרי זה משובח.

לחשוב ולהתבונן

ואמנם אם ישנם כל כך הרבה אנשים שטועים בזה ומתרחקים מדרך
האמת, אז איך נוכל לדעת שאנחנו באמת הולכים בה ולא חיים בדמיון?

אלא שכל אדם בתוכו יודע מה עליו לעשות. הנשמה שלו מחוברת
לעולמות העליונים ויודעת את האמת. הבעיה היא שבאופן טבעי הוא לא
כמו טייס ידי ההרגל.  כיוון שהוא מונע על  מרגיש את החיבור הזה, 

אוטומטי שמנווט אותו בלי שיפעיל שיקול דעת.

וכמו שאדם הולך למקום מסוים שרגיל בו, אז הוא לא מרגיש את כל
הדרך שעבר. הוא לא נותן פקודה לרגל להתרומם ולהתקדם צעד, או ליד
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להתנופף בתנועת הליכה. אלא הוא מתחיל ללכת ובלי להרגיש פתאום
הוא מגיע ליעד. הכל באופן טבעי ואוטומטי.

היום, התגובות שלו רוב הפעולות שהוא עושה במשך  כך מונעות 
ודרך המחשבה של המוח. כל עוד האדם לא עוצר את התהליך ומנסה

להתערב, כל תהליך קבלת ההחלטות נעשה כאילו בלעדיו.

לכן הרבה אנשים אינם מחוברים לאמת. לא שהם באמת לא מחוברים,
אלא שהם לא מרגישים את החיבור. לא ממוקדים בו. לא חיים אותו. וכך

הם מרשים לעצמם להתעלם, ללכת בדרך הפוכה ולעשות מה שנוח.

וכמו שאדם לפעמים עושה שטויות ומעשי קונדס, ופתאום הוא נבהל
או מזדעזע ממשהו, או שעוצרים אותו כך שהוא מתעורר. ואז מיד הוא
מבין את חומרת הדברים שעשה. לא התחדש לו מידע שלא ידע לפני כן,

הוא ידע כבר מההתחלה, ורק שלא התחבר לידיעה הזו.

בצורה ולחשוב  זמן  בזה  ינסה לשבת עם עצמו, להשקיע  אם אדם 
צריך להתחבר אליה.  בוודאי שיצליח  אז  מהי האמת,  ובוגרת  רצינית 

לחשוב היטב ולנסות להתבונן בפרטים הקטנים.

רמזים קטנים

בלבד זו  שלא  ביותר.  גדול  הוא  ההתבוננות  שעניין  לדעת  וצריך 
שהאדם המתבונן זוכה לראות את המציאות עצמה בצורה אמתית ורחבה
יותר לעומק, אלא שהוא גם יכול לזכות יותר מצד שהוא חוקר אותה 

לראות דברים שמעבר למציאות, שאותם מראים לו משמיים.

שבשמיים מכוונים את האדם בהשגחה פרטית מופלאה. מנסים לעזור
לו להגשים את המטרות ולסייע לו בדרכו. ולכן האדם מקבל כלים רבים,
פוגש בדיוק את האנשים המתאימים ומזדמנים לפניו המקרים והאירועים

שבדיוק מתאימים לו לתיקון שורש נשמתו.

אלא שיחד עם זאת, העולם מונהג בדרך של הסתר פנים, שהאדם לא
יראה את ההשגחה בצורה מוחשית, וכך תתאפשר בחירה מתוך ניסיון.
ולכן אנשים רבים יכולים לחיות את חייהם ולחוות נסים מופלאים, אך
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יחד עם זאת להיות בטוחים שהכול זה טבע וכאילו במקרה.

אבל אדם שמרגיל עצמו להתבונן בפרטים הקטנים, לאט לאט לומד
לראות את הרמזים ששולחים לו משמיים.

למשל רואה  הוא  ואז  מולו,  שמתרחש  כלשהו  אירוע  רואה  שהוא 
שאותו אירוע מזכיר לו איזה עניין רוחני שלמד, וכך הוא מסיק מסקנות
ומתחיל להבין שמשמיים זימנו לו לראות את אותו אירוע כדי לרמוז לו

עניין רוחני כלשהו ששייך אליו.

והנהגת העולם היא בדרך של מידה כנגד מידה, שכשם שאדם מתנהג,
כך מתנהגים אתו משמיים. וכך הוא יכול לבדוק את עצמו ולתקן. שאם
הגיע עניין מסוים, הוא יכול להבין שזה מרמז על מעשה כלשהו ששייך

אליו, ואז לתקן אותו.

עבורנו. רמזים  אינספור  שונות שמכילות  חוויות  לנו  נותנים  החיים 
כמות המידע שמקיפה אותנו היא עצומה הרבה מעבר למה שאנו יכולים

לשער.

וכפי שידוע שישנם באוויר סביבנו תדרים שונים ומידע רב, גלי רדיו,
לנו כלי מתאים לקבל את עוד שאין  וכל  וכדומה.  תקשורת אלחוטית 
התדרים, אז אמנם הם נמצאים פה ממש איתנו, אבל אין לנו אפשרות

לקלוט אותם.

כך משמיים, נותנים לאדם אותות וסימנים, משדרים לו עניינים שונים,
וכמו שמוזכר בתלמוד במקומות רבים שיש בת קול שיוצאת ומכריזה
דברים שונים. הרמזים נשלחים לעולם, ורק שרוב האנשים לא מסוגלים

לקלוט ולהבין אותם בצורה מודעת.

הרבה אנשים מבולבלים ולא יודעים מה השם רוצה מהם. אבל ככל
שאדם מתבונן, מתמקד ועושה חשבון נפש, כך הוא יכול לזכות להתחבר

לאותה נקודה פנימית שאליה שולחים לו מסרים משמיים.

שאז הוא יבין מה השם רוצה ממנו. מה עליו לעשות. באיזו דרך ללכת
ואיך להתקדם הלאה בצורה הטובה ביותר עבורו.
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לשאול את עצמנו האם זו הדרך?

החיים. על  לחשוב  עליו  לעצמו,  מקדיש  שאדם  המחשבה  בזמני 
לשאול את עצמו האם זה מה שהשם רוצה ממנו? האם זה יביא אותו אל
יותר יהיה טוב  המטרה? האם הוא מתקדם? האם בעוד חודש מצבו 

וישמח מהבחירות שהוא עושה היום?

כל אדם שינסה לחשוב בצורה רצינית על חייו, יצליח בקלות להבין
שמשחק כדורגל, צפייה בסרטים, טיולים, דיבורי סרק, שליחת הודעות

וכדומה, לא יקדמו אותו לשום מקום.

מורכב הגדול  שרובו  לגלות  יוכל  שלו,  היום  סדר  על  יחשוב  ואם 
מדברים חסרי תועלת שכאלו. אדם ממוצע חי מתוך הרגש ולא חושב,
ואז מרשה לעצמו להעביר את הזמן בכיף. אבל אדם שמעמיק לחשוב,

בוודאי יבין שזו כלל לא הדרך.

ואמנם זה בסדר לעשות מעט הפסקה, לנוח ולנפוש כדי לקבל כוחות.
אבל בצורה מבוקרת, לזמן קצר, מתוך ידיעה ושיקול דעת ומתוך כוונה
להוסיף כוח בדברים שבאמת חשובים. אדם חושב מה רע בקצת הנאה

וכיף, אבל הקצת הזה תופס את כל היום שלו והמטרה נדחקת לפינה.

זה בסדר למשל לשבת לאכול במסעדה כדי לשמח את האישה או לתת
לגוף את מה שהוא צריך כדי שיהיה כוח ללימוד תורה וקיום מצוות.
אבל אם אדם מקצר או דוחה לימוד ומצוות כדי לשבת בכיף במסעדה,
אז ההבל הופך לעיקר. המסעדה היא כלי ולא מטרה. וגם בזמן השהות
שם, צריך לקצר, להקפיד על כל ההלכות, לשמור על צניעות, לומר דברי

תורה על השולחן וכו’.

אדם צריך להתרגל שבכל פעם שניצבת לפניו בחירה, שינסה לחשוב
הלאה ולבחור בבחירה שישמח ממנה בעוד שבוע או חודש.

לא שמח מזה שאכל בשבוע שעבר סטייק או שקרא את אף אחד 
העיתון. אלו הבלים חולפים שנותנים עניין רק באותו רגע. אבל כאשר

הדברים בעלי חשיבות אמתית, הוא שמח שבחר בהם גם לאחר שנים.
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סדר עדיפויות

כאשר האדם מתרגל לחשוב בצורה כזו, הוא מקבל סדר עדיפויות נכון
יותר. לרוב האנשים סדר עדיפויות לקוי, שמתעסקים עם דברים חסרי

תועלת ומוזילים מערכם של דברים חשובים הרבה יותר.

ואז אנשים לא מצליחים להתקדם ולהגשים מטרות. הם מסתכלים על
הרגע הזה ומתפתים לכל תאווה שניצבת בפניהם. הם לא מצליחים לוותר

על הבלים חולפים וחסרי טעם כדי לזכות למשהו טוב באמת.

וכך הם טוענים שהם מוכנים לעשות הכל כדי להתקרב להשם, אלא
שזה לא הולך להם והם תקועים. כאילו שהם כל כך משתדלים ורוצים,

אבל רק שיש חסימות ומניעות שחזקות מהם.

אלא שבאמת הם בוודאי לא מוכנים לעשות הכל, ולפעמים אפילו לא
להתאמץ מעט. הם עושים רק כעין השתדלות מזערית ומצפים שהכול

יבוא בקלות מעצמו ושמשמיים יעשו את העבודה עבורם.

הם לא מוכנים לוותר על תאוות, פינוקים ונהנתנות שבהם הורגלו. כל
קושי קטן מייאש אותם, כי הם לא מוכנים להתאמץ כלל. הם תופסים את
הרוחניות כדבר שצריך לבוא מאליו, ללא שום טורח ובלי הקרבה מצדם.

ואם למשל היו צריכים לטפל באיזה עניין כספי או רפואי וכדומה,
והיו נתקלים בקשיים, בוודאי שלא היו מרימים ידיים מיד בטענה שהם

לא מסוגלים. אלא היו מתאמצים ככל שביכולתם עד להסדרת העניין.

אבל בדברים רוחניים זה קל להתייאש, כי זה תירוץ להתחמק ממאמץ.
כל זה מתוך סדר עדיפויות לקוי. שרואים את הבלי העולם בתור עיקר,
ההנאות כל  עם  להמשיך  רוצים  דבר.  שום  להקריב  מוכנים  לא  ואז 

האסורות ולא להתאמץ לקיים מצוות.

אילו היו משלמים לאדם אלף שקלים אם יעשה יום מלא וגדוש בתורה
ובמצוות, אז הכל היה אפשרי. הוא היה לוקח חופש מהעבודה, מבטל
את כל התכניות, מתעלם מתאוות, קם מוקדם, מקיים את כל המצוות,

לומד תורה וכו’. פתאום שום דבר לא היה נראה לו קשה כל כך.
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כי הוא רוצה אלף שקלים ולכן מוכן להתאמץ. אבל את המצוות עצמן
הוא פחות רוצה, ולכן לא מוכן להתאמץ עבורן ומעדיף להתלונן שקשה

לו לקיים אותם, כאילו שניסה ולא הצליח וזה לא באשמתו.

אדם חושב שהוא מאוד רוצה ללכת לשיעורי תורה, אבל רק שאין לו
זמן. אבל אם יחשוב מעט, יבין שהוא עושה המון דברים במשך היום.

עובד, עושה סידורים, משפחה, חברים, בידור ופנאי וכו’.

ויוצא שאין זה נכון שאין לו זמן, רק שהוא מעדיף להקדיש את זמנו
לדברים שחשובים יותר עבורו. את שיעור התורה הוא שם בסוף, שאם

אין לו שום דבר אחר לעשות וממש משעמם לו, אז אולי הוא ילך.

הרי אילו היה צץ פתאום משהו בהול, כמו עניין של ממון רב, בית
עוזב הכל וכדומה, מיד היה  בית משפט, אירוע של קרוב  חולים, צו 
ומבטל את כל סדר היום שלו. רק שבעניין התורה, הוא לא מרגיש שזה
מספיק חשוב כדי לבטל דברים עבור זה. הוא מרגיש שזה עניין לשעות

הפנאי ולא מבין שאלו החיים שלו, שבשביל זה הגיע לעולם.

בלי תורה אין חיים. אין לאן להתקדם. כל מה שאדם פועל פה בעולם
זה לחינם וללא מטרה. אי אפשר להמשיך בלי זה.

לפי ואמתי,  נכון  עדיפויות  סדר  לעצמו  לעצב  מוכרח  אדם  לכן 
החשיבות האמתית של הדברים, כך שישקיע במה שבאמת חשוב.

אבל זה האופי שלי

רוח יש אנשים שחושבים שיש להם אופי מסוים שלא מסתדר עם 
התורה והיהדות. וכמו למשל שאדם מרגיש שהוא לא יכול לוותר על
זה בנשמתו, או שנשים מרגישות שאינן כי  מועדונים או שירי עגבים 

יכולות להתלבש ולהתנהג בצניעות כי זה כלל לא הטעם שלהן.

אלא שצריך להבין שאופי הוא דבר נרכש, בהתאם לסביבה, לאופנה
רגע. וכמו שהתרגלנו למה ולהרגלים שלנו. הרי אנשים משתנים בכל 

שהתרגלנו, כך אפשר להתרגל גם לדברים אחרים.

ואמנם לכל אדם ישנו שורש כלשהו, כישרונות מולדים וכדומה, שיש

 502 



עצות מעשיות  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

להם חלק בעיצוב האופי שלו. אלא שזה לא האופי עצמו.

ואז במהלך החיים הוא נפש עדינה של אומן.  וכמו שיש אדם עם 
מקבל השראה מיצירות של אחרים, לומד טכניקות, מושפע מהסביבה,

וכך לאט לאט מגבש לעצמו סגנון מסוים.

אלא שאותו סגנון הוא רק צורת ביטוי אפשרית ולא הכרח. זה מלא
בלבושים שלא שייכים אליו כלל. בנסיבות שונות, כמו אם היה חי בזמן

אחר או במקום אחר, אז היה בוחר בצורת ביטוי שונה לחלוטין.

ולתקן לא,  ומה  נכון  מה  לבדוק  ההרגלים.  את  לשנות  יכול  האדם 
בנפשו אלא פנימי  ניצוץ  איזה  מסוים שמבטא  עניין  יש  אם  בהתאם. 

שנוגד להלכה, אז עליו למצוא דרך אחרת לבטא את אותו ניצוץ.

עליו לשמור על ההרגלים הטובים ולראות כיצד לשנות הרגלים לא
טובים לדרך היתר. ואם ישנם הרגלים חסרי תקנה, אז צריך לעזוב אותם

לעת עתה, עד שתימצא דרך להשתמש בהם לטובה.

אין הכוונה לשנות את הנטייה הפנימית של שורש הנשמה, אלא רק
לנווט את אותה נטייה באמצעות כלים טובים וכשרים שיתנו לה ביטוי.

יתכן שהאופי של אדם לא וגם לא  רע,  כזה אופי  ויוצא שאין דבר 
יסתדר עם התורה והמצוות. כל אלו רק לבושים חיצוניים לשורש פנימי
עמוק. אבל אפשר להחליף את הלבושים, ואז אותו שורש פנימי יתעלה

ויצמח מתוך התורה והמצוות.

האם אנחנו בוחרים?

כשם שאנשים רבים מתבלבלים בעניין האופי שלהם, שחושבים שזה
משהו מהותי ופנימי, כך גם לעניין ההבלים החולפים והתאוות. שאדם

בטוח שזה כמו משהו פנימי עמוק.

שאדם חושב שהוא אוהב סטייקים במהות שלו. הוא בטוח שהוא
מחובר לאיזה זמר בשורש נפשו. הוא משוכנע לחלוטין שיש לו צבע

אהוב ומספר מזל.

ואז מתוך ההבנה הזו, הוא חושב שהוא בוחר בחירות שונות. שאם
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למשל הוא מתלבט איזה בגד לקנות, אז הוא בטוח שהוא מתחבר כעת
לנפש הפנימית שלו, ואז מתוך שיקול דעת טהור הוא מנסה לבחור במה

שמתאים לשורש ולמהות שלו.

אבל כל זה חיצוני. הכל מורכב מהרגלים, סביבה והתניות שונות, ואלו
מכתיבים לאדם במה לבחור.

וכמו שהוא עובר ליד מאפייה והריח מביא לו חשק עז לאכול איזה
הגיע ולבסוף  עצמו  עם  שחשב  ועמוק,  פנימי  משהו  לא  זה  מאפה. 
למסקנה שנפשו זקוקה למאפה, אלא חיצוני, ואם לא היה עובר שם זה

לא היה מגיע. זו תאווה בלבד, כמו אצל כל חיה ובהמה.

וגם לאחר מכן, הבחירה היא טכנית. שאם למשל זה היה בחינם, אז
היה זולל מיד. אלא שזה בתשלום, אז הוא עושה חישובים, אם יש לו
כסף ואם שווה להשקיע בזה. גם תלוי כמה הוא שבע, ואם הוא שומר על
המשקל וכו’. הכל שיקולים טכניים שגם מכונה הייתה יכולה לעשות. זה

לא משהו פנימי שמבטא את נבכי הנפש.

נתקל היה  אם  אבל  מאפה,  לו  מתחשק  ממש  שכרגע  חושב  הוא 
בפיצריה, היה מבין שהוא בכלל רוצה לאכול פיצה, וכך הוא משנה את

דעתו בכל מקום שהוא עובר, פלאפל, שווארמה, קולה וכו’.

או אוהב  לא  הוא  שאולי  רוצה,  לא  שהוא  דברים  גם  יש  ואמנם 
שמזכירים לו חוויות לא טובות, אבל הכל סיבות טכניות. היה אפשר

להכניס את כל הנתונים למחשב ולדעת מראש במה יבחר.

אדם חושב שבכל פעם הוא מבצע בחירה פנימית, אבל זה רק הכרעה
בין נתונים טכניים. הוא רוצה את מה שכולם רוצים, את מה שמראים
בפרסומות, את מה שחדש, את מה שצבעוני, את מה שקל ונוח, את מה

שמרגישים עכשיו, את מה שקיבל התניה רגשית אליו.

וכל זה יכול להסביר מדוע בדרך הטבע, התאוות גוברות על התורה
והמצוות. כי תאוות הן חיצוניות, מתחדשות, נוצצות, משתנות, קופצות,

והתורה היא מהות פנימית שאינה משתנה, ולכן לא נראית מושכת.

יבין שאין איזה עניין עמוק ופנימי בדברים אלא שאדם בעל שכל, 
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שהוא אוהב ובהחלטות שהוא מקבל, ומכאן ישכיל לבצע את הבחירות
הנכונות והטובות יותר, אלו שיקדמו אותו למקום טוב יותר, ולא את אלו

שיתנו לו הנאות זמינות וחסרות כל מהות.

נזקי כלי התקשורת

עצומה תנופה  קיבל  הזמינים  וההבלים  החידושים  התאוות,  עניין 
בדורות האחרונים עם התקדמות והתרחבות כלי התקשורת. שאלו הפכו
את כל תאוות העולם לזמינות בכל רגע וללא כל מאמץ, עד שהבחירה

כמעט נעלמה.

שכעת האדם כבר לא חושב עם עצמו בכלל. אין לו זמן איכות עם
עצמו, לעשות חשבון נפש ולשקול דברים. תמיד הוא מתעסק עם משהו.
מכשיר, איזה  שולף  ומיד  נבוך  מרגיש  הוא  עצמו  עם  פנוי  רגע  בכל 

להתכתב עם מישהו או לצפות במשהו.

ואז אין שום מקום ביטוי לנפש. הוא שומע ומקבל דעות מאחרים, אם
אנשים משועממים או סתם  אלו שדרנים, במאים, תסריטאים, חברים 

שכותבים הבלים חסרי תוכן וחסרי בסיס.

והכל חודר פנימה. בין אם הוא מסכים עם הדברים או לא, מכל מקום
זה נכנס. זה נמצא במחשבה. זה זמין לרגעי חולשה. זה עוד גורם טכני

שיכול להכריע בתהליך קבלת ההחלטות.

וגם יש לזה תופעות לוואי והשלכות עקיפות סמויות. שלאט לאט הוא
ואת החברים  עורכי החדשות, את התפיסה של  את הדעה של  מקבל 

התספורת של השחקן הגוי.

ולאט לאט הוא נשאב לזה, ואז הוא מתמכר. שהוא מוכרח להתעדכן
בחדשות, ומוכרח רק לרגע לבדוק אם מישהו שלח לו הודעה, ומוכרח

לצפות בפרק החדש וכו’.

הרסניים ממש. למקומות  נכנס  עד שהוא  תאווה  גוררת  תאווה  ואז 
שלכל אדם תאוות בהמיות בתוכו, ורק שהוא משתדל לרסן את עצמו
מתוך שהוא מבין שזה לא מוסרי ומתבייש. אבל בחדרי חדרים אין אף

 505 



עצות מעשיות  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

אחד שרואה, ואז ממילא לא שייך מוסר ואין שום רסן או בושה.

וכל התכנים הירודים האלו מלאים ברגש ותאווה. זה לא סתם מידע
רואה אנשים,  עם  מתכתב  הוא  רגשות.  לאדם  שמכניסים  אלא  טכני, 

תמונות, צופה בסרטים, שומע דברים והכל חווייתי וגדוש ברגש עז.

וכך אדם נגרר ממקום למקום, מתאווה לתאווה, עד שהוא לא מצליח
לשלוט על עצמו. במקום ליהנות עם המשפחה, הוא כועס עליהם ומיישר
אותם כדי לעשות תמונה מושלמת לשלוח לחברים שהוא כאילו נהנה עם
המשפחה. הוא נכנס לשיעור תורה אבל לא מקשיב לאף מילה, כי הוא

עסוק בשליחת הודעות לספר לכולם שהוא נמצא בשיעור ממש מרתק.

החברים, של  לאישורים  לסביבה,  משועבד  להיות  הופך  הוא 
לחידושים, להנאות זמינות וחולפות, לקבל את הכל עכשיו, לאהוב מה
שיש מה  על  להסתכל  רוצים,  שאחרים  מה  לרצות  אוהבים,  שכולם 

לאחרים, והכל עמוס ברגשות שלא מאפשרים לו להתנתק.

שרוצים כאלו  שיש  כזו.  בצורה  להתקדם  אפשר  שאי  ברור  והדבר 
אז הם כלי התקשורת,  לוותר על  להם  להתחזק ברוחניות, אבל קשה 

משלבים את ההתחזקות ביחד עם התקשורת.

אבל בצורה כזו אדם לומד תורה או עושה מצווה וכך מתקדם צעד
ומכניס לעצמו רגש עקום שלוקח ואז מתעסק בשטויות  אחד קדימה, 

אותו עשר צעדים אחורה.

משקפי דרך  העולם  על  מסתכל  הוא  מעוותת.  תפיסה  מקבל  אדם 
המסך. ואז סוגד לחומר כי הוא רואה שכולם מהללים ומשבחים אותו,
מזלזל בערכים יקרים וחשובים שאחרים מזלזלים בהם, חי על פי חוקות
הגויים כי זה מה שמראים לו, לומד לאהוב חוסר צניעות ולהתיר תאוות

אסורות, והכל נראה כאילו טבעי ובסדר.

יש אנשים שגם ימכרו את הילדים שלהם בשביל טיפת פרסום. וגם אם
יוציאו אותם מגוחכים לגמרי ויעשו מהם צחוק. הם יתנו את כל היקר
להם כדי שיתנו להם תגובות תומכות ויאמרו שאוהבים אותם. ממש כמו

קבוצת תמיכה למסכנים. זה הפך להיות כל החיים שלהם.
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לא והם  כך  לא  זה  שאצלם  בטוחים  שכולם  זה  בכל  והמשעשע 
מושפעים. כולם בטוחים שהם בשליטה. שזה מרצונם החופשי.

רק לבדוק משהו, הם מוציאים בכל חצי דקה את המכשיר מהכיס 
מצלמים את עצמם בכל מקום שמגיעים אליו ואז שולחים לכולם, בוהים
במשך שעות במסך ולפעמים גם לא רואים לאן הם הולכים מרוב שהם

שקועים, אבל בטוחים שהם לא מכורים והכל מתוך בחירה.

מחדירים הרגש,  את  מפעילים  התקשורת  כלי  חסין.  לא  אחד  אף 
התניות, פועלים על תת המודע, והכל בצורה מתוחכמת והדרגתית, כך

שאף אחד לא מרגיש את ההשפעה.

לכן אדם שרוצה להתחזק באמונה, מוכרח לעזוב את ההרגלים הרעים
האלו. אי אפשר להאמין בהשגחה פרטית כששקועים בחומר ורואים כל
היום שהכול מנוהל בצורה גשמית, בטבע ומקריות. אי אפשר להתחבר

לפנימיות כששקועים כל כך בחיצוניות.

סקרנות

ואמנם בוודאי נובע סתם מתוך סקרנות.  גדול מהתאוות שלנו  חלק 
להתפתח ניתן  שדרכה  לסקרנות,  ונפלאים  חיוביים  צדדים  שישנם 
הרצון את  בלימוד התורה, שהסקרנות מביאה  וכמו  למרחק,  ולשאוף 

ללמוד ולדעת. אלא שמחובתנו לנתב אותה לדברים טובים.

רוצים לדעת הכל. איך ההוא חי, מה ההוא עושה וכו’. לא אנשים 
בגלל שהמידע הזה באמת חשוב, אלא סתם מיצר של סקרנות.

לפעמים כשיש איזו תאונה, אז כל הכביש הופך לפקוק. לא בגלל שיש
איזו חסימה, אלא בגלל שכל מי שמתקרב מוכרח לעצור כדי להסתכל.

ואמנם הוא לא רופא שיכול לעזור במשהו, ובוודאי גם לא תהיה לו
בעצמו שום תועלת מההסתכלות, אבל באותו רגע הוא לא שולט בעצמו

ומוכרח לראות מה קרה. הוא חייב לדעת.

ועם התעצמות כלי התקשורת שהוזכרה, גם יצר הסקרנות התעצם פי
בתמונות, בהודעות,  בחדשות,  תמיד.  להתעדכן  רוצים  שכולם  כמה. 
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במבט לחיים של אחרים וכו’.

רוצים לראות איך נראה המטבח של ההוא, ואיזו הודעה הוא פרסם,
ואיזו חולצה הוא לבש וכו’. ומשם גם מגיעים לתהום של רכילות, לשון

הרע, קנאה, שנאה והגרוע מכל הוא עניין העריות, חוסר צניעות וניאוף.

וכפי שנאמר, כל זה לא מועיל לאף אחד במאום. הכל רק יצר של
יכול אדם  רוחניים.  נזקים  הרבה  וגרימת  מוחלט  זמן  בזבוז  סקרנות. 
להסתדר מצוין גם בלי לדעת שברוסיה יש כעת סופת שלגים וביפן היה

איזה בעל חברה שניסה להתאבד.

כל זה גורם לאנשים להתעסק בחיים של אחרים במקום בשלהם. זה
מביא לתאוות איומות. מחליש את המוסריות שלנו. מוזיל את ערכנו,

הופך אותנו למגוחכים ומגביר את היצר הבהמי שלנו.

עצום סקרנות  יצר  לו  יש  כי  העיניים,  על  לשמור  לאדם  קשה  ואז 
שמכריח אותו להסתכל בכל דבר. קשה לו להתרכז בלימוד, כי כל תזוזה
או רחש מסקרנים אותו. קשה לו לעשות דברים מועילים ולהתקדם, כי

יש כל כך הרבה הסחות דעת חסרות טעם שמפריעות.

הסקרנות. עניין  הוא  עליו  לעבוד  צריך  שהאדם  הדברים  אחד  לכן 
להתרגל להגביל את עצמו לפעמים אם אין בדבר צורך אמתי. לא צריך
לקרוא כל עיתון שמזדמן לידנו, לא להסתכל על כל מה שזז, לא לבדוק

כל רחש וכו’.

ככל שנעבוד על השליטה בעניין הסקרנות, שנשתמש בה רק לצרכים
רצוניים, כך נקבל כלים חזקים ביותר לעבודת השם. ואמנם מובן שאי
אפשר לשלוט על היצר ברגע אחד, ולכן לא צריך להיחלש ולהתייאש,

אלא שפעם פה ופעם שם, ולאט לאט נתחזק.

סולם עליה

יותר מצומצם ממה שהוא מתאר הרבה  מרחב הבחירה של האדם 
לו, אבל לעצמו. הוא חושב שהוא חופשי לבחור בכל מה שמתחשק 

בפועל זה הרבה יותר מוגבל.
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כי מרחב הבחירה הפעיל של האדם הוא רק בדברים הקרובים אליו
באותו רגע, שבהם יש לו לבטים מסוימים.

רוב האנשים ברגע זה לא בוחרים שלא לטוס לקוטב הצפוני או שלא
לרצוח את השכן. הם אמנם לא עושים את הדברים הללו, אבל לא מתוך

בחירה, אלא שזה בכלל לא עלה במוחם בתור נושא לדיון.

נעשים אלא  מבחירה,  מתוך  אינם  עושים,  כן  שהם  דברים  ואפילו 
כמו לעבודה  היום  גם  ללכת  אם  לא שוקלים בדעתם  הם  אוטומטית. 
בעשרים השנה האחרונות, או אם לדבר בשפה ובמבטא שהם רגילים
אליו. זה נעשה אוטומטית מתוך שכך התרגלו וכאילו שאי אפשר אחרת.

לאדם יש דרך חיים מסוימת ועל פיה הוא מתנהל. הוא לא יכול לבחור
לפעול פתאום בצורה קיצונית שסותרת את כל הערכים וההרגלים שלו.
פתוח והכל  בזה  מגבלה  או  מניעה  איזו  אין  טכנית  מבחינה  ואמנם 

ואפשרי, אבל בפועל, אין לו בחירה בזה והוא בוודאי לא יעשה זאת.

אחד יום  קם  לא  מתורה,  רחוקים  חיים  לחיות  שהתרגל  אדם  לכן 
מעצמו ומחליט להיות צדיק ולקיים מצוות. אין לו בחירה כזו בכלל. וגם

אם הוא רוצה, הוא נשאב להרגלים הישנים שלו בעל כורחו.

ואמנם יתכן שיהיו דברים שיביאו לכך. וכמו שכבר זמן מה הוא חשב
להתחזק, וקרא איזה ספר, ודיבר עם מישהו, ושמע איזה שיעור, וכל זה
עזר לו להתבונן ולחשוב, ואז הוא אוזר אומץ ועושה מעשה, ואז מצווה

גוררת מצווה נוספת וכו’. זה תהליך ולא מדובר על בחירה אחת וזהו.

וכך גם להפך, כאשר אדם רגיל למשל בשמירת שבת, אז אין לו בחירה
אם לנסוע בשבת. זה פשוט וברור לו שאסור. הוא לא רואה את זה בכלל
כאפשרות. ואמנם יתכן שפעם כן היה נוסע והיה פשוט לו שאין בזה

בעיה, אבל מתוך המקום שכעת הגיע אליו, ברור לו שזה קו אדום.

אדם לא בוחר בכל שבוע מחדש אם לשמור שבת או לא. הוא לא עוצר
ומתחבט בזה עד שהוא מקבל החלטה. אמנם יש כאלו עם ניסיונות או
ספקות באמונה, ואז באמת הבחירה שלהם שם. אבל לאחר שהחליטו על

דרך והורגלו בה, הבחירה שלהם באותו נושא כאילו מתבטלת.
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לאדם עם יראת שמיים אין בחירה אם לאכול חזיר או לשרוף ספר
תורה חס ושלום. ולאדם עם השקפה חילונית אין בחירה אם להתפלל
בכוונות הרש"ש או לעשות סדר לימוד של כמה שעות רצופות בתענית

דיבור. כי זה בכלל לא עולה למודעות בתור אפשרות.

יוצא שלכל אחד יש את מרחב הבחירה שלו מתוך המקום שלו, אבל
רוב הדברים מובנים מאליהם ואדם לא ישתגע ויעשה בכל רגע דברים

מטורפים נגד ההיגיון ונגד התפיסה של עצמו.

ומכאן נוכל להבין דבר עצום. שכל אדם נמצא על מעין סולם רוחני.
והוא עומד על שלב מסוים בסולם. כעת הבחירה שלו היא אם לעלות או
לרדת. צעד לפה או צעד לשם. הוא אפילו לא מצליח לראות את הצעדים

הבאים שלמעלה או למטה ממנו.

ואמנם לפעמים ישנם דברים קיצוניים. וכמו שאדם עושה מסירות נפש
ועולה כמה שלבים ביחד, או שאדם עושה איזה קלקול גדול שגורם לו
ליפול כמה שלבים, אבל מכל מקום הכל נמצא בתחום מסוים, על פי

המיקום שלו בסולם. ורק שם נמצאת הבחירה שלו.

משתנים הכוחות  משתנה,  הראיה  זווית  שלב,  שבכל  ברור  והדבר 
ואפשרויות נוספות נפתחות, שבעבר לא חשב עליהן כלל.

ומכאן נוכל להסיק כמה מסקנות נפלאות ודרכים להתבוננות על חיינו.
ראשית, נבין שאין לנו כלל מה להסתכל על אחרים ולהשוות. כי כל אחד
נמצא בשלב המסוים שלו בסולמו האישי. גם אין טעם לחקות אחרים, כי

מה שנמצא במרחב הבחירה שלהם, לא בהכרח שייך גם אלינו.

בנוסף, נבין שלא כדאי לנסות לקפוץ כמה דרגות קדימה, כי לא נספיק
יש סכנת נפילה. לכן נעלה שלב שלב, לקנות את מקומנו בסולם וכך 

ובכל פעם נקנה ביטחון בשלב שהגענו אליו ונוכל להתקדם הלאה.

גם נבין שלא צריך להתייאש ולפחד ממקומות גבוהים, כיוון שבכל
פעם נעלה רק שלב אחד ואז ההשקפה שלנו תהיה גבוהה יותר ונוכל
ואז כוח  יותר  לנו  ייתן  זה  יותר. ממילא  רחבה  בצורה  דברים  לראות 

דברים שהיו נראים מסובכים ייראו פשוטים וקלים.
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גם נבין כמה מסוכן להתעסק בדברים רעים, וגם אם הם נראים קטנים
וחסרי חשיבות. כי לפעמים אדם חושב שרק יעשה עבירה קטנה, שזה לא
יורד שלב נורא רק לעשות משהו קטן שנראה לא מזיק, אבל אז הוא 
בסולם, ואז כל ההשקפה משתנה. פתאום עבירות גדולות יותר נראות לא

נוראות כל כך וגם כאלו חמורות ממש הופכות לעניין של מה בכך.

ובעיקר נבין שכל מה שמוטל עלינו הוא לעשות את הצעד הבא. בלי
לחץ, בלי הישגים, בלי חשבונות לעתיד, רק השתדלות קטנה לעלות עוד
שלב בסולם. ואז הכל ייראה אחרת. שלבים גבוהים יותר יהפכו לברי
השגה, ניסיונות משלבים נמוכים ייעלמו, וכך יהיה קל להמשיך ולעלות.

לא להילחץ

אנשים רבים נלחצים מתהליך של התקרבות להשם. וזה חבל, כיוון
שאין שום סיבה להילחץ. השם יתברך מוביל אותנו בהדרגה, כל אחד
והוא לא מצפה מאיתנו לעשות שום דבר גדול בהתאם למיקום שלו, 

מעבר ליכולתנו. כל מה שצריך זה רק לעשות צעד קטן.

אותו צעד קטן הוא אפשרי עבורנו. הוא רק דורש מעט מאמץ, אבל
הוא לא מפחיד או מלחיץ. אדם נלחץ מתוך שהוא רואה את השלבים

הבאים בסולם, אבל אותם שלבים לא נצרכים לו כעת.

וכמו שילד בגן יהיה לחוץ מכך שהוא צריך להקים משפחה ולפרנס
את הבית. הרי זה כלל לא התחום שלו כעת ואין לו כלים להתמודד עם
זה. אבל אם יעשה צעד קטן ועוד צעד קטן, אז לאט לאט יגיע למקום
הזה, ואז זה לא ייראה נורא כל כך, והוא אפילו ירצה את זה וייהנה מזה.

זה מובן שאדם יפחד ממשהו שנמצא כמה רמות מעליו. כי כעת אין לו
את הכלים להתמודד עם זה. אבל אם לאט לאט יעשה הכנה, אז בכל פעם

ירכוש לעצמו עוד כלי ולבסוף יצליח ללא קושי.

צריך גם קצת פחד

ואמנם צריך לדעת שגם הפחד הוא הכרחי. הוא נתפס כמשהו שלילי
ומזיק, אבל יש לו גם צדדים חיוביים והכרחיים שאסור לזלזל בהם. כדי

 511 



עצות מעשיות  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

לצמוח ולהתעלות צריך גם פחד. ואמנם זה אצילי ונחמד לומר שצריך
לעשות דברים רק מאהבה, אבל בפועל, זה לא עובד.

הפחד מביא לרתיעה, וכך האדם יכול להיכנס לפעולה מעשית. טבע
האדם להיכנס לשאננות, אבל ברגע שהוא נתקל בפחד כלשהו, אז הוא

מוכן להתאמץ, להשקיע ולפעול ממש.

כל אדם יודע שצריך לאכול מזון בריא, שהעישון מזיק וכדומה. אבל
יחד עם זאת רוב האנשים לא מוכנים להתאמץ בשביל זה. אבל אם רופא

יאמר לאדם שהוא בסכנה ממשית, אז יהיה מוכן להשקיע ולהתאמץ.

ולכן מובן שאדם שרואה את חברו נכנס לשדה מוקשים, יצעק לו בכל
כוחו שהוא עלול למות. הוא לא יסביר לו את הדברים בנחת, הוא לא
יהיה אצילי ורגוע, לא ייתן לו זמן להתבשל מעט, כי הוא מבין שיש פה

סכנה ממשית וצריך להיות מודעים לכך.

אמנם אפשר להסביר לילד קטן בנחת, עם חיוך ואהבה, שכדאי לו
להוציא את האצבע משקע החשמל, או שכדאי להתרחק מהקצה של
כן, אם  וגם  להקשיב,  ירצה  שהוא  בטוח  לא  כזו  בצורה  אבל  הצוק, 

לפעמים זה עלול להיות מאוחר מדי.

אנשים כועסים שמפחידים אותם, שמספרים להם תיאורים על גיהינום
וכדומה, אבל זה רק משום שהם מעדיפים לא לדעת, כדי להמשיך לחיות

בצורה הגרועה והנוחה שאליה התרגלו, בשקר של עצמם.

וכמו וראוי לפחד.  בוודאי שכדאי  אז  אבל אם מבינים שזה ממשי, 
שישנם שלטי אזהרה רבים בכל מקום, ואף אחד לא מתרעם על הפחדת

הציבור שעושים בזה.

סכנת טביעה, סכנת התחשמלות, סכנת גובה, סכנת החלקה וכו’. שם
אף אחד לא חושב שעדיף להיות עדינים עם הציבור, לתת להם להתרחק
מהסכנה בעצמם מתוך אהבה וכדומה, כי מבינים שזה הכרחי, שצריך

לפחד ולהיות מודעים לסכנה כדי להתרחק ממנה.

ולכן נבין שלא צריך להתרחק מהפחד, אלא אדרבה, צריך להעריך
אותו ולהתחזק בעזרתו. הפחד הוא כלי לעלייה ולצמיחה.
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רק צריך לעשות את האיזון הנכון. לא להיכנס לפחד משתק, אבל גם
או חרדה  לבהלה,  נכנס  שהוא  רואה  אדם  אם  לשאננות.  להיכנס  לא 
מצוקה נפשית, זה מצביע על חוסר איזון. שיזכיר לעצמו שהשם אוהב
אותו, רוצה בטובתו ומשגיח עליו בהשגחה פרטית מופלאה. אבא לא
מחפש לנקום, להעניש ולעשות רע לבניו, רק לחנך ולהדריך אותם כדי

שיהיה להם טוב. אבל יחד עם זאת מוכרחים לשמור על מורא אב.

הכנעה

צריך להבין טוב יותר את היחסים שלנו עם השם יתברך, שהם יחסים
של בורא ונברא. מלך ועבד. ואמנם בוודאי שהוא גם אבא שלנו, אבל

אדרבה, גם לאבא צריך להתייחס כמו אל מלך.

אנשים מרשים לעצמם להביע דעה שנוגדת לתורה ולפעמים אפילו
לזלזל בדברים קדושים או הלכות. לפעמים מתריסים כלפי מעלה, באים

בטענות לקדוש ברוך הוא, כועסים עליו וכדומה.

ומובן שכל זה טעות איומה. וכמו שאילו היה מלך ששולט על הכל
ויכול לעשות כרצונו, להרוג את מי שרוצה ולעשות כל מה שחפץ בלי
שאף אחד יעז להתערב, ואז היינו עומדים מולו, אז לא היינו מצליחים

אפילו לדבר, וכל שכן לבוא בטענות או לזלזל.

אדם רועד מפחד כשעומד לדין מול שופט או שוטר, ומכין את עצמו
במשך זמן רב לפני שפוגש באיזו אישיות חשובה ומפורסמת. וכל זה
בבני אדם פשוטים ומוגבלים, אז על אחת כמה וכמה שעלינו להיכנע

לחלוטין מול קדושתו של השם יתברך.

וכל זה לא רק מצד הכוח שלו, אלא שהכול ממנו, החכמה, ההצלחה,
הכבוד, העושר, הרגשות הפנימיים והכל. הוא הכל ממש.

הוא לא רק חכם או חזק יותר ממנו, אלא שהוא עצם החכמה והחוזק.
הוא לא מוגבל כלל. אין שום טעות אצלו והכל מדויק והכי טוב שיש.

לנסות או  להתווכח  טעם  אין  טענה,  של  צד  שום  שאין  מובן  לכן 
להתחכם, אין משהו חכם או צודק יותר ממנו, ולא יעזור לנו לחשוב על
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דרכים שכאילו טובות או חכמות יותר.

יודע היטב מה הוא עושה, הכל מחושב, הכל השגחה השם יתברך 
פרטית, הכל לטובתנו. מעבר לכך, זה גם לא יועיל לנו, כיוון שאין עצה

ואין תבונה נגד השם, וכי מישהו יכול להתנגד לו?

ולכן עלינו להיכנע. זו המטרה של הכל. להמליך את הקדוש ברוך הוא
עלינו. לקבל עול מלכות שמיים. להבין שאנחנו עבדיו ולהיכנע לו. לבטל

את הרצון שלנו ולקבל באהבה את רצונו.

ופעמים רבות שזה מה שמעכב את האדם. שהוא חושב שאולי יש דרך
טובה יותר. שאולי זה לא מוכרח להיות כך. שאולי הוא יכול לעקוף את

חוקי התורה. הוא מנסה לבטא את עצמו ולא מוכן להיכנע.

להיעזר מנסה  לבד.  מנסה  הוא  להתמודד.  יכול  שהוא  חושב  אדם 
באחרים. מנסה השתדלות גשמית. חושב ודואג. מתכנן. אבל בשום פנים

ואופן לא מוכן להיכנע למשהו עליון ונשגב יותר.

אבל צריך לדעת שאם יהיה מוכן להיכנע, הוא יבטל את עצמו ויתחבר
למשהו נשגב ועליון יותר. הוא יהפוך לחלק ממנו ממש, להיות אחד עם

הקדוש ברוך הוא. זו הקרבה מועטה שדרכה יקבל הרבה יותר.

ומובן שבצורה כזו, ממילא יוכל להשיג את כל מה שהוא רוצה, כיוון
שיהיה מחובר לכוח עצום ובלתי מוגבל. לכן מי שעושה רצונו של השם,

השם עושה רצונו, כמו צדיקים שגוזרים והקדוש ברוך הוא מקיים.

וזה יסביר איך יתכן שמשה רבינו היה העניו מכל האדם שנברא אי
פעם, ויחד עם זאת היה המנהיג הגדול ביותר שקם אי פעם. ולכאורה זה
נראה סותר, שמי שמנהיג את הציבור צריך להיות גם תקיף לפעמים, לתת

הוראות, להכריח שיקבלו את דבריו, וזה הפך הענווה לכאורה?

אלא שמשה רבינו ביטל עצמו לחלוטין מול השם יתברך, ולכן היה
עניו מכולם. ואותו ביטול הפך אותו לאחד עם השם יתברך, וממילא היה

לו כוח עצום להנהיג את העם, כיוון שהשם יתברך דיבר מגרונו.

לכן אדם ישתדל לבטל את עצמו מול רצון השם יתברך, לקבל ענווה,
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ואדרבה, זה מה שייתן לו כוח עצום להיות חזק הרבה יותר מכל הבחינות
האפשריות. הן ברוחניות והן בגשמיות.

ללמוד

כדי ללכת בדרך הנכונה, על האדם לדעת מהי בכלל אותה דרך. ולשם
כך מוכרחים ללמוד אותה. לכן כל אדם מחויב ללמוד תורה ככל יכולתו.

הלימוד צריך להיות קבוע ועל בסיס יומי. מעט או הרבה, כל אחד לפי
כוחו. וכמובן שראוי להשתדל להגדיל ולהגביר את הלימוד עם הזמן, הן
מצד הוספת זמן, הן מצד השקעה מרובה יותר, עיון עמוק יותר, נושאי

הלימוד, איכות הלימוד, רצף בלימוד, ריכוז וכו’.

צריך להבין שגם אם אדם הגיע לתובנות עצומות והארות נפלאות,
מכל מקום חיי היום יום מעלימים ומכסים את הכל ולאט לאט האדם

חוזר לשגרה ושוכח. הוא טובע והולך לאיבוד בתוך הטרדות הגשמיות.

לימוד התורה הוא כמו הנר שמאיר את החושך. כמו גלגל הצלה בלב
לו איך לצאת האוקיינוס. גם כשאדם מבין את מצבו, מכל מקום אין 

ממנו, ורק התורה יכולה לעזור לו ולהוביל אותו לאמת.

כאשר אדם מתמיד בלימוד התורה בכל כוחו, אז הוא מוגן. השגרה
נראית אחרת, המציאות נתפסת בצורה אמתית יותר ולאט לאט מגיעות

תובנות שמביאות לשינוי ממשי, רגשי וחווייתי.

להיראות יכול  הוא  ואז  אותו.  שיכוון  מי  לו  אין  תורה,  ללא  אבל 
"חרדי" וגם כולם יכולים להיות בטוחים שהוא צדיק, אבל הוא עדיין

שקוע עמוק בתוך ההבל, רחוק מהשם יתברך.

ואין הכוונה שאדם יעזוב הכל ורק ילמד תורה כל היום, אלא כל אחד
לפי כוחו ומצבו. רק שיקפיד בזה ולא יזניח את זה כלל.

ופעמים רבות שיש מניעה גדולה בזה. כי היצר הרע מבין שזה העיקר,
אז הוא הולך על כל הקופה ועושה הכל כדי למנוע את זה. ואז האדם
נחלש, כי הוא לא מבין את הלימוד, לא מוצא שיעור מתאים, לא מתחבר

לרב, לא מסתדר עם החברותא, לא מוצא מקום וכו’.
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בית ולמצוא  מהבית  לצאת  צריך  אדם  להתחיל.  זה  העיקר  ובאמת 
מדרש זמין בסביבה. ואז פשוט לשבת וללמוד. בתחילה הוא ירגיש מוזר

ולא נוח, אבל אם יתמיד בזה, לאט לאט דברים נוספים ייפתחו.

עם הזמן הוא יכיר אנשים, ילמד איך ללמוד, יקבל המלצות על מקום
מתאים או על רב שיוכל להתחבר אליו, ישיג חברותא איכותי, ימצא את

הנושאים שמעניינים אותו וכו’.

בהמשך, כדאי לאדם לנסות לבחון את עצמו. כיצד הוא מתרכז יותר,
נוח לאדם יותר נוחות ומועילות לו וכו’. לפעמים  אילו שיטות לימוד 

לכתוב הערות בצד הספר, לפעמים צריך לסכם וכו’.

יש מי שנוח לו לחזור כמה פעמים על כל עניין ויש מי שמבין טוב
יותר כשעובר תחילה על כל הנושא. יש מי שנוח לו להתעכב ולעיין כדי
להבין כל מילה, ויש מי שמתקדם מהר ורק לאחר מכן מתחיל ללמוד

יותר לעומק. יש אחד שאוהב שולחן ויש מי שלא יכול בלי סטנדר.

לימוד טובים וליצור לעצמו הרגלי  כל אדם צריך להכיר את עצמו 
שיעזרו לו. שיתכנן תחבולות, ימצא לעצמו את הפנאי, את המקום הנכון,

את התנוחה הנכונה, את הזמן המתאים, את הסביבה הטובה וכו’.

ככל שאדם יתמיד וישקיע, כך דברים ייפתחו. גם אם זה נראה קשה
ומסובך, אסור להתייאש. לאט לאט יהיה אפשר להשיג הכל.

הארות

לפעמים יש לאדם זמנים בהם הוא מרגיש התעלות. ומצד שני יש גם
זמנים של עצבות ויאוש, כעס, ראייה מצומצמת והרגשת ריחוק נוראה.

צריך להבין שזהו טבע האדם, שלכל אחד עליות וירידות. החכמה בכל
זה, היא לאזור כוחות בזמן ההתעלות, ואז להגיע מוכנים עם כל הכוחות

והכלים הדרושים למלחמה בזמנים הירודים.

ואמנם, טבע האדם הוא הפוך. שכאשר יש לו שפע, אז ממילא זה
אוכל לאגור  מנסים  לא  אנשים  לכן  יש.  כי  לשמור,  צריך  נראה שלא 

בביתם לכמה שנים, כי בטוחים שאם יש היום, אז גם מחר יהיה.
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וכך האדם מרגיש לפעמים התעלות, אבל לא מנצל אותה, כי הוא חש
כאילו זה שייך לו ואין שום סיבה לעשות עבודה. וכי אדם מוכשר צריך

לעשות אימונים ולקבל הכשרה?

משמיים, מתנה  זו  לו.  שייכת  באמת  לא  התעלות  שאותה  אלא 
ואז רוחני לרגעים.  נפלאה של עילוי  נותנים לאדם תחושה  שלפעמים 
לוקחים את אותה תחושה, וכעת העבודה שלו היא לנסות להשיג את

אותה התעלות בעמל והשקעה בכוחות עצמו.

אדם שומע דברים נפלאים בשיעור תורה וחושב לעצמו שהוא צריך
כל כי  בפועל.  מעשה  שום  עושה  לא  הוא  חייו. אבל  כל  את  לשנות 
התובנות האלו נראות ברורות מאליהן והוא בטוח שימשיכו ללוות אותו.

אבל למחרת הוא קם בבוקר, וחוזר לכל טלטלות החיים, ואז הוא כבר
שוכח מכל מה שלמד. אתמול בשיעור היה בטוח שאין עוד מלבדו והכל
עובד בהשגחה פרטית. הוא לא קיבל קבלות כי לא ראה צורך בכך. אבל

למחרת בבוקר הוא בטוח שההשתדלות הגשמית היא עיקר.

בדרך טבע, אדם מפקיר עצמו לידי המקרה והמזל. שפעם הוא למטה
ופעם למעלה, פעם חושב כך ופעם כך, והוא לא עושה שום מעשה כדי

לנסות להתנגד ולשנות את זה.

אבל כשאדם רוצה לנווט את חייו, אז עליו לפעול. כאשר הוא מקבל
מתחיל הוא  כיצד  לחשוב  מעשית,  לרמה  אותן  להוריד  עליו  תובנות, 

לשנות פרטים קטנים בחייו כדי להתקדם.

ולצורך דוגמה, אדם יכול לשמוע על המעלה הגדולה של תפילה בנץ
ולחשוב כמה זה טוב. אבל מובן שאם יחכה לבוקר להתמודד עם היצר
ולהחליט אם כדאי לקום, הוא לא יפעל משיקול דעת ולא יזכור כמה זה

כדאי. יהיה לו ממש קשה לקום והרבה יותר קל לוותר.

זה את  יקבע  מוקדם,  לקום  נחושה  בצורה  בדעתו  יחליט  אם  אבל 
ויכריח את עצמו לקום, אז כאשר כעובדה, ישים לעצמו שעון מעורר 
יגיע הבוקר, הוא יקום בלית ברירה, כפי שכל אדם מכריח עצמו לקום

לעבודה או לעיסוקי היום שלו גם כשלא מתחשק.
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הרעיון הוא לקבל החלטות, לחשוב, לתכנן ולפעול פעולות, כבר בזמן
שהאדם נמצא למעלה ויכול לחשוב בצורה שקולה מתוך יישוב הדעת.

לא לחכות לרגעי החולשה, כי אז יהיה הרבה יותר קשה להתמודד.

מכוח הפעולות,  המשך  רק  יהיה  זה  החולשה,  ברגעי  מכן  לאחר 
האינרציה, מתוך ההרגל, ואז לא יהיה צריך להשקיע בזה כל כך הרבה

כוחות נפש, אלא שזה יהיה קל ופשוט יותר.

להתפלל

בסופו של דבר, צריך להכיר בזה שלא חשוב כמה השתדלות גשמית
נשקיע בדברים, כמה חכמה וכמה תחבולות, תמיד נהיה חייבים את עזרת

השם יתברך.

שהרי הוא שם אותנו בחיים האלו, הוא שנתן לנו את כוחות הנפש,
הוא שנטע בנו את היצר הרע, הוא שמביא לנו את כל אירועי החיים, הוא

זה שמשגיח עלינו ומכוון את דרכנו, והוא הכל.

ואם כן, מובן שרק אליו עלינו לפנות. ואמנם בוודאי שצריך לעשות
השתדלות מצדנו, כי זה מה שמגלה את הרצון הפנימי שבתוכנו, כמה
ולהשקיע עבור קרבת השם. אבל מצד התוצאות להקריב  אנו מוכנים 

המעשיות, מצד המציאות, זה רק השם יתברך קובע.

אין הכוונה לקחת ולכן הדבר המתבקש ביותר הוא להתפלל. אבל 
סידור ולדקלם מה שכתוב שם. אלא לדבר עם השם באמת. לתת ביטוי

לרגש. להבין שאנו נמצאים מולו. שהוא באמת שומע. שהוא כל יכול.

זמני התפילה, כאשר מתפללים מתוך מילות גם על  זה מדובר  וכל 
הסידור, וגם על זמני איכות אישיים שלנו עם השם יתברך, לדבר אתו

במלים שלנו, בפשטות, כאשר אין אף אחד סביבנו.

ואפילו אם יש אנשים סביבנו זה אפשרי. אם זה בדרך, ברכב, בעבודה
או בכל מקום אחר, תמיד אפשר להתפלל. לא מוכרחים לדבר בקול. ואם
גם תפילה בלחש נראית מוזר, אפשר לעשות כמו שקוראים ספר. ואפילו

בלי לדבר בפועל. לדבר עם השם במחשבה בלי להוציא הגה.
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עניין התפילה יכול לעזור לנו בשני עניינים עצומים ונשגבים. הראשון
הוא כפשוטו, שהשם יתברך שומע אותנו בצורה ממשית ורוצה לעשות

את מבוקשנו שיהיה לנו טוב, ורק צריך לבקש ממנו.

אבל ישנו עניין נוסף, שהתפילה מזככת אותנו ומחדירה לנו אמונה.
אדם שמדבר עם השם מחזק את האמונה. הוא תמיד אצלו במחשבה,
מצוי בכל פרט בחייו, וכך אדם מתרגל שהוא נמצא לידו תמיד. הרי עם

מי הוא מדבר כל היום, אם לא עם השם יתברך שנמצא ושומע?

כך ממילא הוא לאט לאט מבטל את כל המציאות ומבין שאין שום
דבר חוץ מהשם יתברך. וכאשר הוא מבין זאת, אז הכל בטל ומבוטל
כלפי רצונו. הוא מתחבר לכוח העליון שיכול לעשות הכל. ואז בוודאי

שאפשר לפעול ישועות גדולות הרבה מעל הטבע.

חנוך לנער על פי דרכו

צריך לזכור שלכל יהודי יש מקום של כבוד בתורה הקדושה. ואותו
מקום מיוחד במינו ושונה לחלוטין מכל האחרים.

כל אדם מתחבר לדברים שונים ומגיב אחרת לאירועים. לכן גם אם
אדם עדיין מרגיש קושי בעניין מסוים, או שאינו מצליח להתחבר מספיק,

מכל מקום עליו לעשות את ההשתדלות בדרכו שלו.

יהודים שפועלים כולנו  ואמנם  לכל אדם שורש אחר ומהות שונה. 
באותו מסלול, שמוכרחים להתנהל על פי התורה והמצוות שמכוונות

אותנו, ואי אפשר להתנער מזה ולומר שהדרך שלנו אחרת.

אבל יחד עם זאת, כל אדם צריך למצוא את עצמו בתוך זה, על פי
ינסה שלא  אחרים.  על  יסתכל  שלא  הרוחני.  לשורשו  ובהתאם  טבעו 

לחקות את מי שנראה לו יותר מוצלח ממנו.

יש אחד שקשה לו וצריך להקל, ויש אחד עם כוחות להתמודד והוא
צריך להחמיר. יש אחד שתופס את הכל בצורה שכלית ועליו להשקיע
את כוחו בעיון, ויש אחד שתופס בצורה רגשית, ועליו לעבוד על הרגש

בהתאם. טיפוס רגשי יתחבר יותר לתפילה וטיפוס שכלי יותר לתורה.
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יש אנשים עצלים שצריך לנער אותם כדי שיתעוררו, ויש כאלו שרצים
וקופצים ממקום למקום, וצריך להרגיע אותם שיקבלו יישוב דעת. וכך
העצל יכול להשתמש בעצלות שלו לתועלת, למשל להימנע מעבירות
ולא לצאת מבית המדרש, ואלו שרצים ישתמשו בזה לקידום פעילויות

תורניות וכדומה.

הרעיון הוא שכל אחד ימצא את כוחות הנפש שלו, ויעשה את העבודה
האישית שלו בהתאם. רק שהכול יהיה על פי רוח התורה והיהדות, כך

שיתעלה ויגיע לאמת.

להחמיר או להקל?

פעמים רבות אדם נתקל במצבים שונים שבהם עליו להכריע לעצמו
בצורה הלכתית אם להחמיר או להקל.

הדור, וגדולי  הפוסקים  מספרי  לומדים  ההלכה  עיקר  את  שאמנם 
וכשיש שאלה או ספק אז פונים לתלמידי חכמים, אבל יחד עם זאת לא
הכל טכני, לא הכל שחור או לבן ולא תמיד יש את מי לשאול. על האדם

להפעיל שיקול דעת, לבחון את הנסיבות ולהתחשב במצבו הנפשי.

ומחליט הסביבה,  ועל  שלו  ברמה  חברים  על  לרוב  מסתכל  האדם 
לעשות כמותם. אבל זה לא תמיד נכון, שכן כוחות הנפש שלו שונים

מהאחרים ולא דורשים ממנו מה שדורשים מאיתם.

ולמשל יש דברים שרבים מחמירים בהם, ומסיבות שונות אצלו זה
קשה, ולפעמים זה גורע מדברים אחרים. ולכן עליו להקל עם עצמו בזה.

וכמו שאדם נשאר לומר סליחות ואז לא מצליח לקום בזמן לקריאת
שמע. אז עדיף להקל באמירת סליחות כדי לא לבטל קריאת שמע. ומצד
שני יש כאלו שהסליחות עוזרות להם ממש להתחזק בעבודת השם ולא
כדאי להפסיד את זה. לכן אדם צריך להפעיל שיקול דעת בהתאם למצבו.

יכול להחמיר. וכמו והוא בנקל  יש גם דברים שרבים מקלים בהם, 
למשל שאסור לאכול ולשתות לפני התפילה, אלא שהתירו בקפה ותה,
ורבים מקלים בזה. אלא שהסיבה להיתר היא שאנשים חלשים, קמים עם
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כאב ראש ולא מצליחים להתרכז, ולכן התירו להם לצורך יישוב דעת.

ואז בא אדם שבכלל לא צריך את זה, אבל כיוון שכולם שותים, אז גם
הוא התרגל, וזה נתפס כהיתר גמור. ואז שותים גם בלי צורך. וכן לעניין

מעלית שבת או שאר הלכות מקלות, שזה נאמר דווקא למי שצריך.

שלו המקום  את  יש  אחד  ולכל  לא,  או  כן  תמיד  לא  היא  ההלכה 
להתבטא. רק צריך שזה יבוא מתוך מחשבה ובחינת הדברים לעומק. לכן
עבורנו, ומותאמת  אישית  אמתית,  בצורה  הדברים  את  לשקול  צריך 

ולנסות להכריע כפי שנראה לנו שהשם יתברך היה רוצה שננהג בזה.

התרופה לייסורים

לפעמים אדם עובר יום קשה, אולי לא חש בטוב, אולי כולם כועסים
עליו, אולי הוא כועס על כולם, אולי עובר ייסורים שונים, אולי מחפש

ישועה. לפעמים זו תקופה, ולפעמים זה אפילו זמן ארוך מאוד.

ואז מתוך חלישות, אדם עושה לעצמו הנחות ומרשה לעצמו לוותר.
ואינו גדולות  כעת טרדות  לו  יש  יבין אותו, שהרי  הוא בטוח שהשם 

במיטבו. המצב הופך להיות תירוץ לרפיון בעבודת השם.

ייאוש זה באמת קשה לפעול מתוך  כי  ובאמת אפשר להבין אותו. 
וחלישות. אין כוח או חשק לעשות שום דבר ורק רוצים לעזוב את הכל,
אמנם אז  ועבירות.  לתאוות  להיסחף  ואפילו  להתבטל  לישון,  לשכב 

מבינים אותו. אבל יחד עם זאת הוא יישאר באומללות שלו.

כי כל זה ניסיון. לא עובדים את השם רק כשמצב הרוח מרומם והכל
ורוד. אלא רוצים לראות עד כמה האדם מוכן להתאמץ ולמסור נפש כדי

לעבוד את השם גם מתוך הניסיונות שהוא עובר.

ואדרבה, אם אדם מרגיש חלש ונמצא במקום גרוע, הוא דווקא צריך
רק השם שהרי  הדין.  את  ולמתק  להשם  להתחבר  כדי  יותר  להשקיע 

יתברך יכול להושיע אותו ממצבו.

וכי מי הביא עליו את הייסורים? מי היחיד שיכול להסיר אותם ממנו?
הרי כל סיבת הייסורים היא נתינת רמז לאדם שיפשפש במעשיו. עבודת
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השם היא התרופה היחידה.

וכפי שחז"ל מלמדים אותנו, שאדם שחש בראשו, בגרונו, בבטנו או
בכל שאר גופו, יעסוק בתורה. כי התורה היא התרופה החזקה ביותר.

ואם אדם יזלזל בלימוד, בתפילות, במצוות ובכל שאר ענייני הקודש,
אז ממילא הוא יפסיד ישועות גדולות שהיה יכול לקבל, ואולי זה הגורם

לכך שהוא נשאר במצבו. יש לו תרופה והוא לא מתאמץ לקחת אותה.

לרופא, הולך  מרבית.  חולה, הוא עושה השתדלות גשמית  כשאדם 
לוקח תרופות, עושה טיפולים וכו’. הוא לא אומר לעצמו שהוא חלש

מדי בשביל זה, כי הוא מבין שזו התרופה.

אבל בנוגע לתורה ומצוות, הוא לא רואה את זה בתור תרופה, אז הוא
מרשה לעצמו להתבטל מזה בטענה שאינו חש בטוב. אבל באמת שזוהי

התרופה החזקה ביותר, לכל הצרות שבעולם.

יבין עניין שהוא,  בכל  ייסורים  או  חיסרון  שמרגיש  לכן אדם חכם 
שעיקר התרופה היא דווקא בעבודת השם.

תכלית

ואמנם הקדוש ברוך הוא יכול להושיע מכל צרה, ויש עניין לחזק את
הביטחון, להתפלל מכל הלב ולצפות לישועה. אבל יחד עם זאת צריך גם
גבוהה יותר  הרבה  היא  הישועה,  להשגת  הרוחנית  שהעבודה  לזכור 

וחשובה מהישועה עצמה. היא הסיבה לחוסר מלכתחילה.

אנשים רבים רוצים שהשם יעזור להם. מוכנים לקבל על עצמם קבלה
רוחנית או לימוד תורה כדי לזכות לרפואה, לזיווג, לפרנסה, לזרע של

קיימא, להצלחה, לעילוי נשמה וכו’.

כל זה טוב ויפה אם הם רוצים את הדברים הללו כדי שיהיה להם כוח
ויישוב הדעת לעבוד את השם יתברך. כדי להגיע לתכלית האמתית.

אלא שהדברים התהפכו. שבמקום לרצות שתהיה פרנסה כדי שתהיה
אפשרות לעבוד את השם, רוצים את ההפך, עובדים את השם כדי שתהיה

פרנסה. מחפשים סגולות רוחניות לעניינים הגשמיים.

 522 



עצות מעשיות  חלק ג – תובנות מחפשים את האמת 

שכאילו החומר הוא עיקר והרוחניות רק מסייעת לסדר את כל ענייני
או מתחזקים  אז  גשמית,  תאווה  איזו  צריך  והתאוות. שאם  הגשמיות 

מתפללים אל השם שיעזור להגשים את אותה תאווה.

כתוספת הרוחניות  את  לוקח  ורק  כעיקר,  תופס את הגשמיות  אדם 
ברכה, שיכולה להועיל לחיים גשמיים טובים יותר. אבל זה הפוך. כל

מטרת הגשמיות היא רק לסייע לנו לעבוד את השם כראוי.

כל את  לעשות  אפשר  "העיקר הבריאות". שכאילו  אומרים  אנשים 
העבירות, ולא משנה שמכעיסים את השם ופוגמים בנשמה, אבל העיקר
שיישארו בריאים. וכי זה באמת העיקר? הרי כל הסיבה לבריאת החולי

מלכתחילה הייתה כדי לעורר את האדם לתכלית, כי היא חשובה יותר.

השם יתברך יכול היה לעשות את כולם בריאים תמיד, אבל הוא רצה
שנעצור להתבונן לפעמים, אז ברא את החולי שיביא אותנו לעצור את
מרוץ החיים. גם ברא את כל שאר הקשיים שיש לאדם. הכל כדי שיסתכל

על הרמזים ויתיישר מול התכלית האמתית.

אדם משקיע בדבר עצום וגבוה, בעבודת השם, ברוחניות, בעולמות
זה רק כל  והוא חושב שהוא עושה את  וזוכה לאור עצום,  העליונים, 

בשביל איזה רווח גשמי מזדמן שחסר לו כעת.

ואמנם זה בסדר, שיתחזק מתוך שלא לשמה. אבל צריך לדעת את
מהרווח חשוב  יותר  שהרבה  הרוחניות.  הוא  הגדול  שהעיקר  האמת, 

הגשמי שהוא תופס כעיקר, הוא העניין הרוחני והשכר העצום שלו.

ואדם צריך להיות מוכן אפילו למסור נפש ממש בגשמיות עבור כל
טיפת רוחניות. שאדם לא ימכור את העולם הבא שלו בשקל.

כאשר אליה.  להגיע  תכלית  לנו  ויש  מתקתק  שהזמן  לזכור  עלינו 
התכלית מול העיניים, אז כבר לא אכפת מכלום. אבל אם ישנם דברים

נוספים שחשובים, זה אומר שהתכלית איבדה את החשיבות שלה.

תארו לכם פרמדיק שנוסע באמבולנס במהירות כדי להגיע כמה שיותר
מהר להציל אדם שאיבד את ההכרה. ואז פתאום באמצע הדרך הוא נתקל
בחבר טוב שלא ראה כבר שנים רבות, שצועק לו לעצור ולשבת אתו
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לכוס קפה. האם יתכן שהוא באמת יעצור?

רק "קיצוני" מדי שהוא  יכול לחשוב עליו שהוא  האם מישהו היה 
רוצה לנסוע במהירות ולא אכפת לו משום דבר בדרך? האם מישהו יאמר

לו שהוא מפסיד מכך שהוא לא נהנה מהנוף?

הרי ברור לכולם שכעת יש לו תפקיד ואסור לו להתמהמה בשום עניין
לצורך רק  להשתמש  צריך  ריכוז  טיפת  ובכל  חשובה  דקה  כל  אחר. 

המטרה. הכל מתגמד ומאבד משמעות מול התכלית.

רק כאשר האדם מבולבל, ללא שום תכלית בהולה מול עיניו, פעם
הולך לכיוון הזה ופעם לכיוון ההוא, ללא איזה קו חזק וברור, אז ממילא

הוא מרשה לעצמו להיסחף עם הנאות מזדמנות.

להשם שיותר  כמה  להתקרב  שעלינו  לגבינו.  וכמה  כמה  ועל אחת 
יתברך. כל דקה חשובה וכל המשאבים שלנו דרושים לשם כך.

ובכל זאת יש לנו המון הסחות דעת שמשכיחות מאיתנו את המטרה.
ואמנם זה מפתה וקשה, אבל עלינו להילחם בזה ולשמור על הכוח שלנו

לדבר האמתי.

אז לכל אדם יש נפילות וכל אחד מתפתה לפעמים לתאוות שונות.
המטרה. השאיפה שלו לכיוון  ולהמשיך  פעם  בכל  לקום  אלא שעליו 
חייבת להישמר. שעליו להגשים את המטרה בכל מחיר. שזו הרי הסיבה

של כל החיים שלו. בשביל זה הגיע לעולם.

סדר לתכנן  הדברים,  את  להגדיר  תפיסתי.  שינוי  לעשות  צריך  לכן 
ולפעול מתוך דעת. להשקיע נפש  עדיפויות, להתבונן, לעשות חשבון 

במה שחשוב יותר ולהרפות ממה שפחות חשוב.

אליה. להגיע  ואיך אפשר  לשאוף, מהי המטרה  צריך  להיכן  לדעת 
להסיק מסקנות ולפתח תובנות. לא סתם לזרום עם מה שיש, אלא לפעול

בחכמה, וכך לעצב לעצמנו השקפה נכונה ואמתית.
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מלות סיום

לאחר קריאת והפנמת הדברים, השכל הישר היה אומר שכל החיים
רוב כך.  עובד  לא  זה  אבל  אמת.  לחיות  כדי  להשתנות  צריכים  כעת 
האנשים מסכימים עם רוב מה שנאמר, ולמרות זאת ממשיכים בשלהם

כרגיל.

הרי מחר יום חדש וכל זה יישכח עד אז. אחרי הכל אנחנו מדברים על
על אמתית  התבוננות  של  ספורות  שעות  בין  בתוכנו  שמתחולל  קרב 

החיים לבין חיים שלמים של שגרה והרגל רחוקים.

אך אם אדם באמת אוהב את חייו ורוצה ללכת לכיוון הטוב, לא יתכן
שיפעל נגד כל זה. וגם אם זו שגרה, וגם אם צריך ללכת נגד הרגלים, וגם
אם הסביבה לא תומכת, וגם אם יש לחצים גדולים, וגם אם זה לא קל,
וגם אם כרגע זה לא הזמן וגם אם יש מליארדי תירוצים אחרים, מכל

מקום אי אפשר להכחיש את האמת.

רק צריך להתאמץ מעט, לעשות את הצעדים הראשונים, ולאחר מכן
יהיה סיוע עצום מהשמיים. אבל בלי ההשתדלות המועטה הזו, להתקרב
להשם, לוותר על תאוות מאוסות ולקבל קבלות טובות, בלי זה לא נוכל

להגיע לשום מקום.

הרעיון פה הוא לא לקרוא איזה ספר טוב או לשמוע הרצאה נחמדה
להעביר את הזמן ושיהיה על מה לדבר עם החברים. הרעיון הוא להכניס

את האמת לחיים שלנו.

זוהי המהות והתכלית של חיינו שבוודאי אף אחד לא ירצה להחמיץ
ולהתעורר בסופו של דבר לגלות שכבר נהיה מאוחר מדי.
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ואנחנו נשארים ואין מה לתרץ. הזמן מתקדם  לברוח  לאן  אין כבר 
מאחור. חייבים להתחיל ברגע זה לעשות משהו אם אכפת לנו מעצמנו.

הריחוק מהשם יתברך מאמלל אותנו, בין אם אנו מודעים לכך או לא.

לאחר שנתחיל, נוכל לגלות במהרה שגם הדרך עצמה יכולה להיות
מאוד מהנה ומספקת. אבל חייבים להתחיל. גם אם זה נראה גדול עלינו.

גם אם זה נראה קשה. זה הכל מהיצר הרע.

לא צריך לנסות לפתור את כל המשברים העתידיים, אלא רק לעשות
את שלנו כעת, והשם יתברך כבר ידאג לכל השאר. אין שום דבר קשה
ואין מה לחשוב, שהרי כבר חקרנו וחשבנו ואנו יודעים מהי האמת. רק

נשאר להתחיל לפעול כדי לחיות על פיה.

וזה צריך להיות עכשיו. לא לחכות למחר לעשות איזה צעד גדול. אלא
לעשות משהו קטן ואפשרי, אבל להתחיל אותו כבר עכשיו.

אסור לוותר על הכוח העצום שנמצא בתוכנו. אסור להתפתות אחר
היצר המנסה להשכיח את האמת כדי לגרום לנו ללכת בחוסר מחשבה
אחרי ההמון שחי בצורה שטחית, ללא מטרה, ללא כוונה וללא שום ידע

קיומי אמתי.

יש סיבה לכך שאנו נמצאים בעולם. חובתנו האישית, כלפי השם וגם
כלפי עצמנו, ללכת בכיוון האמת והתכלית, כדי למצות את חיינו.

השם יתברך יאיר את עינינו ויישר את דרכנו. יפתח את לבנו בתורתו
יראת שמיים ולהידבק בו, מתוך  ויזכה אותנו להתחבר אליו  הקדושה 

טהורה ואמונה שלמה.

נזכה לגאולה השלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.
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