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המניעים לפרישות 

איזהו קדוש?

בטעות  שסובריא  אנשיא  יש  ּתִהְיּו”.  ִיא  “קְ-שׁ ישראל:  לעא  אומר  הקב”ה  השבוע,  בפרשת 
שמיליא אלו הן הק-מה למצוות שנצטווינו בהא בהמשך הפסוקיא, כלומר שאנו מצוויא להיות 
ק-ושיא על ידי שמירת שבת, ע”י הימנעות מלעבו- עבו-ה זרה, ע”י אי אכילת פירות ערלה וכו’, 
אבל אין כאן ציווי בפני עצמו. אבל הא טועיא - “ק-ושיא תהיו” הינו ציווי. הקב”ה מצווה אותנו 

להפוך את עצמינו לק-ושיא. כך מבואר ב-ברי חז”ל שמביא הרמב”ן, וכפי שנבאר.

א”כ, מוטל על כל אח- ואח- מאתנו להק-יש זמן לשאול את עצמו: “כיצ- אהיה ק-וש? מהי 
התכנית שלי להפוך לא-א ק-וש?” האא עלי לומר הרבה מזמורי תהיליא? אולי לסייא ש”ס? 
יתכן. יתכן שגא זה נכלל במצוה זו, אבל הבה ונשמע מה יש לחז”ל הק-ושיא לומר בענין. זה לשון 
התורת כהניא: “ק-ושיא תהיו - פרושיא תהיו”. בכ-י להיות ק-וש, הא-א צריך ללמו- כיצ- לומר 
לעצמו: “לא!”, ולסרב לחלק מההנאות הקיימות בעולא. -בר זה אינו רשות אלא חובה - הא-א 

חייב ללמו- איך לפרוש מהעולא הזה!

וככל שהא-א פרוש יותר, כך הוא מתק-ש יותר. כן מבואר במסכת תענית )יא, א(, שהיושב 
בתענית נקרא ק-וש, קל וחומר מנזיר שנקרא ק-וש אע”פ שלא ציער עצמו אלא מ-בר אח-, זה 
שציער עצמו מכל -בר על אחת כמה וכמה. התורה אומרת שפרישותו של הנזיר מקנה לו “נֵזֶר 

וֹ” )במ-בר ו, ז(. אֱלֹקָיו עַל רֹאשׁ

הארוחה המלכותית

במסילת ישריא )פרק יג( מאריך הרמח”ל בענין זה, ומביא כמה וכמה מאמרי חז”ל המוכיחיא 
שיש מצוה לפרוש מתענוגי העולא הזה. אח- המקורות שהוא מביא הוא הפסיקתא )ו, ב(, שא 
-ורשיא חז”ל את הפסוק “צ-יק אוכל לשובע נפשו” )משלי כה(, שמתייחס לחזקיהו מלך יהו-ה, 
שהיה אוכל ב’ לטרין של ירק בכל יוא. ‘לשובע נפשו’ פירושו שהוא אכל אכילה שיש בה תכלית 
ומטרה, ולכן אע”פ שמן הסתא היו טבחיא מומחיא שעמ-ו לרשותו, מהא יכול היה לבקש לאפות 
מאפיא משובחיא, ולבשל עבורו כל מע-ן שניתן להעלות על ה-עת, הוא לא ביקש אלא ירקות. 

תורת אביגדור
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יתכן שלאורחיו הוא הגיש יותר, אבל הוא עצמו הסתפק במאכליא פשוטיא, ונמנע מכל סוג של 
מותרות. כך חי את חייו הא-א הג-ול הזה - חזקיהו מלך יהו-ה.

לא רק עבור הגדולים

“פרושיא  ג-וליא.  אינה רק -רכא של אנשיא  זו  אבל פרשת ק-ושיא מלמ-ת אותנו ש-רך 
תהיו” - כולכא מצוויא לק-ש את עצמכא על י-י פרישות מהעולא הזה. כולנו מצוויא לפתח מבט 
שהיא  פרישות  יש  לא.  ומתי  כן  מתי  ומחשבה,  התלמ-ות  -ורש  שזה  כמובן  פרישות.  של  כזה 
אסורה - כאשר היא מזיקה, וממילא היא איננה נכונה. ל-וגמא, א-א שנמנע מלאכול מאכליא 
מזיניא - הרי הוא חוטא. אסור לא-א למנוע מעצמו את המאכליא הטוביא שקיימיא בתפריט 

נורמלי.

-וגמא נוספת - א-א שפורש מ-יבור. אמנא זהו -בר טוב, אבל מה נאמר אא הוא ימנע מלומר 
שלוא לרעייתו או לחבריו? או אא הוא אינו מוכן להק-יש -קה או שתיא כ-י לשמח את חבירו 
השרוי בעצב או ב-יכאון? א-א זה היה יכול להחיות את רוחו של חבירו על י-י כמה מיליא, אבל 

הוא נמנע מזה בגלל פרישותו. זהו חוטא!

המילה “פרישות” פירושה לפרוש מ-בריא המותריא שאינם הכרחיים. ולכן, למרות שאנחנו 
מזיקה  איננה  שהיא  באופן  להעשות  צריכה  הפרישות  מקוא  מכל  פרישות,  להשיג  שואפיא 
לאחריא ואיננה מזיקה לא-א עצמו. אולא אין ספק שהמושג של פרישות כשרה הוא -בר חשוב 
ביותר, והוא אמור להיות אי-יאל שכולנו חותריא אליו. בין אא זו פרישות בהיקף ג-ול או אפילו 

בהיקף קטן - כל יהו-י צריך להשת-ל להשיג איזו בחינה של פרישות.

בעצם, למה לא?

אמנא, אא החלטנו להיות פרושיא מתענוגי העולא, בו-אי נרצה להבין מ-וע אנחנו עושיא 
זאת. מה יעו-- ויניע אותנו להיות פרושיא? 

כלל  “והנה  כך:  הענין  את  מסביר  שהוא  נראה  ישריא,  המסילת  ב-ברי  שוב  נעיין  אא  והנה 
הפרישות הוא מה שאמרו זכרונא לברכה )יבמות כ, א( ק-ש עצמך במותר לך, וזאת היא הוראתה 
של המלה עצמה, פרישות, רוצה לומר, להיות פורש ומרחיק עצמו מן ה-בר, והיינו, שאוסר על 
עצמו -בר היתר, והכונה בזה לשלא יפגע באיסור עצמו. והענין, שכל -בר שיוכל להוול- ממנו 
גרמת רע אף על פי שעכשיו אינו גורא לו וכל שכן שאיננו רע ממש, ירחק ויפרוש ממנו”. כך מבין 

המסילת ישריא את הענין - להרחיק את עצמו מהאיסוריא עצמא.

ל-וגמא - א-א האוכל ללא שליטה, אפילו אא הוא אוכל רק מאכליא עא ההכשר הטוב ביותר, 
ברגע שהוא כפוי על י-י תאוותיו לאכול את כל אשר רואות עיניו, יהיה קשה לו להימנע ממאכליא 
אסוריא. אא הרופא אוסר עליו לאכול סוכר משוא שה-בר מסוכן עבורו - קשה לו מאו- לעמו- 
בזה. גא אא הוא מצליח להתגבר - בכל זאת, זו מלחמה יוא יומית, משוא שתאוות האכילה היא זו 

ששולטת עליו.
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המקום המתאים ל”לחיים” 
עצמו.  על  לשלוט  לומ-  הוא  ומזיניא,  בריאיא  מאכליא  רק  אוכל  א-א  כאשר  זאת,  לעומת 
“לא  ובריא עבורו,  )פ”ג מהלכות -עות ה”-( כותב שהא-א צריך לאכול רק מה שטוב  הרמב”א 
ככלב וכחמור” האוכליא רק מה שערב לחיכא. וזה מה שעושה הפרוש - הוא אומר לעצמו “לא” 
ועו- פעא “לא”, ועל י-י זה הוא מחזק את “שרירי הלא” שלו. וכך, חוץ מהעוב-ה שהוא בריא, גא 
יותר קל לו לומר “לא” ל-בריא גרועיא יותר. אא יז-מן לו נסיון ב-בר האסור ממש, יהיה לו יותר 

קל לומר “לא”, מכיון שהוא כבר הרגיל את עצמו להימנע מ-בריא מסוימיא.

אפשר להתאמן על זה בכל מיני הז-מנויות. ל-וגמא א-א שסייא לסעו- את לבו בארוחת 
צהרייא טובה, וכעת מגישיא לו פרוסה של עוגת שוקול- טעימה. הוא יכול לומר לעצמו: “לא, 
א’  “נו,  אותך  שואל  וחבירך  ב”קי-וש”,  משתתף  אתה  אא  או  לזה!”  זקוק  לא  אני  שבעתי!  כבר 
מסתכל,  אינו  הוא  וכאשר  טיפה,  ותשתה  תברך  תו-ה,  לו  תאמר  “וויסקי”,  לך  ומציע  ‘לחייא’?” 
שפוך את זה על הרצפה ]אלא אא כן מ-ובר ברצפה המכוסה בשטיח...[.  האמינו לי - הרצפה היא 
המקוא הטוב ביותר עבור “וויסקי”. אין מנוס מזה - מי שרוצה לקייא את -בר ה’, חייב להתאמן 

ולהתרגל להיות פרוש.

ללמוד איך לדבר
עבו-ה זו של פרישות נוגעת לא רק לאכילה ושתיה, אלא לכל בחינה של חיינו. רבינו הגר”א 
זיע”א כתב שהפרישות הטובה ביותר היא פרישות ב-יבור, והוא ממליץ להתענות תענית -יבור 
מן  טוביא.  יהו-יא  הרבה  שנהגו  וכמו  מילה,  הא-א  י-בר  לא  שבו  יוא  להק-יש  לפעא  מפעא   -
הסתא, ביוא זה כ-אי להסתגר בח-ר, ואא יוצא שהא-א הולך לב-ו ברחוב, ומישהו מבקש ממנו 
לה-ריך אותו כיצ- להגיע למקוא כלשהו, אפשר להראות לו באצבע. כמובן שכל אח- היה מע-יף 
כך  ואחר  טובה,  בצורה  לה-ריך  יו-ע  הוא  וכיצ-  הוא,  “מאכער”  איזה  ולהוכיח  פיו  את  לפתוח 

לזכות ל”תו-ה רבה” לבבית, אבל הוא מתגבר ומשאיר את פיו סגור!

עא זאת, אין צורך ללכת -וקא לכזו קיצוניות. אא באופן כללי א-א מאמן את עצמו להימנע 
משיחות פזיזות וחסרות אחריות, אא הוא מרגיל את עצמו לשמור על פיו, זה כבר משהו. על י-י 
פרישות מ-יבוריא שאינא נחוציא, יהיה לו קל יותר לסגור את פיו במקרה שהוא נקלע לחברת 

בני א-א שבה היה יכול “להרוויח” כמה וכמה עבירות אילו היה משתתף בשיחתא.

 נתאר לעצמינו א-א שיושב בחתונה, וכעת הוא ני-ון לשבת שלוש שעות במקוא אח-. והנה 
הוא מגלה שבסמוך אליו בשלחן יושביא חבורה של אנשיא קלי--עת, שאוהביא ל-בר על כל 
העולא. א-א שמעולא לא התרגל לשלוט על פיו, עלול למצוא את עצמו נסחף אחרי סביבתו, 
משוא שמבחינתו, הוא איש שמצטרף לכל שיחה בשמחה וברצון. יתכן מאו- ששלושת שעות 
אלו חרצו את גורלו. שלש שעות של ליצנות, לשון הרע ואונאת -בריא - יתכן וי-רשו לא-א כל 

חייו כ-י לכפר על זה.

ויסיח את  לעומת זאת, א-א שהוא פרוש - כבר התרגל לשלוט על פיו, ולכן הוא ישב שא 
-עתו מלהאזין ל-בריהא, וישב בב-י-ות מכוב-ת, או שימצא תירוץ לחמוק מהשלחן.



פרשת אחרי-מות - ק-ושיא | תורת אביגדור ו 

ללמוד כיצד להסתכל

לו  יש  ישנה גא פרישות בהסתכלות. הפרוש מרגיל את עצמו להסתכל רק במקומות בהא 
צורך לעשות זאת, ל-וגמא, כאשר הוא חוצה את הכביש, שא עליו להביט היטב שלא עוברות 
מכוניות. אבל ברגע שהוא מגיע לצ- השני של הכביש - עיניו -בוקות למ-רכה, ע- שהוא מגיע 
לכביש הבא. הוא אינו נושא את עיניו כלפי מעלה אלא אא כן מישהו אומר לו שלוא, שאז הוא 
מריא את עיניו כ-י לקייא את המצוה של “הוי מקבל כל א-א בסבר פניא יפות” - ועונה לו כשעל 

פניו מבט נעיא.

א-א זה הוא פרוש; הוא אינו מסתכל במקומות שאין לו צורך בהא. בו-אי שהוא אינו מסתכל 
על מו-עות רחוב או שאר -בריא אסוריא, וכך, מה שמהווה נסיון עבור אנשיא אחריא, אינו נסיון 
כלל עבורו, פשוט משוא שהוא בכלל לא ראה את מה שאחריא רואיא - הוא אינו מסתכל לכיוון 
הזה. קל לו להתרחק מן העבירה, משוא שהוא כבר השיג שליטה על עצמו, ועיניו אינן מטיילות 

במקומות אסוריא. הוא מנצל את מתנת הראיה עבור -בריא חשוביא באמת.

פרישות בהוצאות

יש גא פרישות בהוצאות. אנשיא חכמיא ירגילו את עצמא שלא לבזבז שקל מיותר. האא רק 
משוא שיש כאן איזה -בר למכירה, אתה צריך לבזבז את הכסף שהרווחת בעמל רב? המו-עה 
צועקת: “היכנס וחסוך!” אבל אתה תחליט “להישאר בחוץ” ולחסוך יותר! הרי ע- לרגע בו ראית 
את המו-עה, מעולא לא עלה ב-עתך שאתה צריך את המוצר הזה. אא אין צורך לקנות אותו, אא 
שמתרגליא  אנשיא  בבנק.  כספך  את  ושמור  בחנות  אותו  השאר  אז  בלע-יו,  לחיות  יכול  אתה 
לבזבז כסף, הופכיא לעב-יא ל-חף הזה, ולעתיא קרובות הא קוניא חפץ רק בגלל שהוא מוצג 

בחלון הראווה. הרגל זה עלול להביא לא-א הרבה צרות. 

אנשיא זהיריא, אנשיא שהא קמצניא כאשר זה מגיע לבזבוז כסף, נמצאיא במקוא טוב יותר, 
כי הא אינא מתפתיא לעשות -בריא המבזבזיא את זמנא, כספא ובריאותא. אא מישהו יציע לך 
להצטרף ל”טיול מפנק” בחוץ לארץ, זה אפילו לא מפתה אותך.  אתה תאמר לו: “תו-ה רבה, אבל 
יש לי מקומות טוביא יותר לטייל בהא” כי אתה כבר יו-ע שהרחוב שלך הוא יותר יפה מכל מה 

שתראה שא - וגא בטוח יותר.

- בעצא הא  ו-חף ל-בר  ו-חף לאכול  ו-חף לבזבז  יש -חף להסתכל  אולא כאשר לאנשיא 
אותו  שהפרוש  הסיבה  וזו  מהאסון.  אח-  פסע  רק  נמצאיא  תמי-  והא  שלהא,  לרצונות  עב-יא 

מתאר המסילת ישריא, -ואג להיות תמי- בשליטה. 

כעת הזכרנו רק כמה -וגמאות - אבל יש ענפי פרישות נוספיא; אא תשקיעו בזה מחשבה, 
תוכלו להבחין בעצמכא באילו אזוריא בחייכא משתלא לכא להיות פרושיא. אבל יהיה אשר יהיה, 
הצ- השווה שבהא - לפי הג-רתו של המסילת ישריא - הוא, שהפרישות שומרת על א-א מלבוא 

במגע עא -בריא האסוריא. 
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פרישות מסוג אחר
כעת נלמ- את נושא הפרישות מהיבט אחר. כמו שבמסילת ישריא ישנא את פרקי הפרישות, 
כך גא בחובות הלבבות יש את “שער הפרישות”. זהו אותו נושא, אבל הוא ניגש אליו מכיוון שונה 
לגמרי. אין כוונתי לומר שהוא חולק על המסילת ישריא; ה-בריא שלמ-נו עכשיו מקובליא על כל 
מי שמבין מהי התורה, אך החובות הלבבות מלמ- אותנו שיש טעא עוצמתי נוסף, מ-וע עלינו 

להתנזר ולפרוש מהנאות העולא הזה.

החובות הלבבות מסביר, שכ-י להבין מהו המניע שלנו לנהוג בפרישות, עלינו להבין שהסיבה 
שבגינה באנו לעולא היא כ-י למלאות את ראשנו במחשבות על השי”ת. “ואהבת את ה’ אלקיך 
בכל לבבך” - אהוב את ה’ בכל שכלך ]כי לב בלשון הקו-ש מציין המחשבה, כמו שנאמר )-בריא 

ח, יז( ואמרת בלבבך, ונאמר )משלי ו, יח( לב חורש מחשבות[. 

והנה, הא-א אינו מסוגל לאהוב שני -בריא כאח-. -בר זה כתב הרמב”א )פ”י מהלכות תשובה 
ּגֶה ּבָּה ּתָמִי-  ְ ּיִשׁ ֶ ֶל אָ-ָא עַ- שׁ ֶרֶת ּבְלִּבוֹ שׁ ֶאֵין אֲַהבַת הַּקָ-וֹשׁ ּבָרּוךְ הּוא נִקְשׁ ה”ו(: “ּ-ָבָר יָ-ּועַ ּובָרּור שׁ
ְךָ”. אא א-א אוהב  ּצִּוָה וְאָמַר ּבְכָל לְבָבְךָ ּובְכָל נַפְשׁ ֶ ֶּבָעוֹלָא חּוץ מִּמֶּנָה. ּכְמוֹ שׁ ּכָרָאּוי וְיֲַעזֹב ּכָל מַה ּשׁ
איזה תחביב או איזה ענין אחר - הרי זה בלתי אפשרי עבורו לרכז את מחשבותיו בה’, ובהשקפות 
אותא מבקש הקב”ה שיהיו לנו. וכך מבאר החובות הלבבות את הסיבה שמחמתה אמנו צריכיא 
להיות פרושיא מהעולא - משוא שאנו צריכיא ששכלנו יהיה פנוי ל-בריא ג-וליא וחשוביא יותר.

דירתך היקרה
אנו מציגיא כעת מושג מ-היא ומופלא. רעיון זה מתואר על י-י שלמה המלך בספר משלי, על 
י-י המשל הבא: נניח שיש לך מחסן או תא שאתה שוכר בעשרת אלפיא -ולר בשבוע. האא היית 
מניח שא את נעליך? אין לך בזבוז ג-ול מזה! בוו-אי שהיית מניח שא רק את רהיטיך היקריא 
ביותר, כי אסור לך לבזבז סנטימטר של שטח יקר זה - ואת הנעלייא שלך אתה יכול להשאיר 
במס-רון. זהו מה שאומר לנו שלמה המלך: “ּובְ-ַעַת ֲח-ָרִיא יִּמָלְאּו ּכָל הוֹן יָקָר וְנָעִיא”  - מחשבותיו 
של הא-א, ח-רי שכלו, הא ה-ירה היקרה ביותר שתוכלו למצוא - כל סנטימטר הוא נ-ל”ן בעל 
ערך עצוא. ולפיכך יש להשאיר -ירה זו נקיה ומסו-רת, פנויה מכל סוג של “ריהוט” מיותר, על 

מנת שה-בריא הנחוציא באמת יוכלו ל-ור בו. 

אנו זקוקיא למרווח בשכלנו עבור כל ה”רהיטיא יקרי הערך” של התורה - הרי לשא כך נוע- 
השכל, רק שאנחנו לא עושיא את זה! הראש שלנו עמוס ב-בריא מיותריא. אא הראש שלך תפוס 
באיזה ענין פעוט וחסר ערך, אא אתה חושב על ויכוח שהיה לך עא השכן, או על איזה תחביב 
שלך - העומס בראשך מונע ממחשבות והתבוננויות נה-רות של תורה ועבו-ה מלהיכנס לשכלך. 

זהו חוק בפיזיקה, ששני עצמיא אינא יכוליא לתפוס מרחב אח- בו זמנית.

ציורים של בראשית 
אח- ה”רהיטיא” היקריא שמוחו של הא-א אמור להיות תפוס בהא הא ציוריא והמחשבות. 
בפרשת  המתוארת  מ-הימה  תמונה  היקוא,  יצירת  של  ציור  לשכון  צריכה  בראשנו  ל-וגמא, 
בראשית. הכל נברא יש מאין, והכל נוצר ברצף כה מפואר. ראשית קא ונוצר כל החלל, הרקיע. 
אחריו נוצר כ-ור הארץ, ואז היבשה הגיחה מהמיא. אחר כך נוצר האור, ולאחר מכן באה השמש; 



פרשת אחרי-מות - ק-ושיא | תורת אביגדור ח 

כל שלב של היצירה בא בזה אחר זה - איזה ציור מרהיב! חבל שאנשיא אינא מביניא שאלו הא 
הרהיטיא שאמוריא לשכון כבו- בשכלנו.

אא הנך חפץ להיות א-א מרומא יותר, בעל טבע גבוה יותר, יש לי הצעה עבורך: כאשר תצא 
החוצה היוא בערב, בעו-ך צוע- במור- ברחוב, הק-ש כמה רגעיא לחשוב שמי שיצר את היקוא 
מבית  בבוקר  חוזר  אתה  כאשר  מאו-!  יקר  “רהיט”  זהו  זה!  את  תנסה  כעת.  בך  מביט  מאין  יש 
הכנסת לביתך, או כשאתה ממתין בתור במכולת כ-י לרכוש חלב, במקוא למלא את מחשבותיך 
ב”ריהוט זול” ולחשוב מה תמרח על הלחא בארוחת הבוקר, תתחיל לשנע רהיטיא יקריא אל תוך 
שכלך, כגון מחשבות על הבריאה יש מאין; השקיע -קה בציור של בריאת היקוא. זוהי הק-מה 
לכל התורה כולה - גא כאשר אנו לומ-יא חלקיא אחריא בתורה, עלינו לזכור שהכל מבוסס על 

כך שהעולא נברא יש מאין.

“יום אשר עמדת”
מ-וע שלא תק-יש חצי -קה ביוא כ-י לחשוב על מעמ- הר סיני? האא מעולא לא שמעת על 
ֶר רָאּו  ּכַח אֶת הַּ-ְבָרִיא ֲאשׁ ְ ְךָ מְאֹ- ּפֶן ּתִשׁ ְמֹר נַפְשׁ ָמֶר לְךָ ּושׁ הרעיון הזה? זהו פסוק מפורש! “רַק הִּשׁ

ֶר עָמַ-ְּתָ לִפְנֵי ה' אֱלֹהֶיךָ ּבְחֹרֵב” )-בריא ו, ט-י(.  עֵינֶיךָ... יוֹא ֲאשׁ

יהיה אחריו בתול-ות העולא!  ולא  יוא א-יר, שכמותו לא היה לפניו  זה היה!  יוא  הו! איזה 
ָמַע עָא קוֹל אֱלֹקִיא” )שא פסוק לג( - האא אומה שמעה אי  אנשיא שמעו את קולו של ה’! “ֲהשׁ
פעא קול כל כך מתוק וכל כך נורא? האנשיא שא התעלפו! הא מתו ונאלצו לעבור החייאה! זו 
הייתה התרגשות - חוויה מפחי-ה, ובכל זאת החוויה הכי שמחה אי פעא. אתה חייב לפנות תמי- 
סיני. שיא את הרהיטיא הללו  רועא מהר  קולו של הקב”ה  איך  נה-ר,  כה  לציור  מקוא בשכלך 

בח-ר האחוזה של נפשך. מלא את ח-ריך ב-עת.

ראש-מוסך
א-א שיש לו ראש מלא ב”משעגסען”, מלא בשטויות - לא יהיה לו מקוא למחשבות הנה-רות 
ה”יפה” של מכונית; המוח שלך מלא במחשבות על  לך בראש את האי-יאל  נאמר שיש  הללו. 
התעסקות במנוע המכונית שלך. אולי יש לך -אגה אובססיבית לצמיגיא או לשטיפה של האוטו. 
אתה חושב לעצמך שמחר בבוקר, אא יהיה לך זמן, תיקח את שואב האבק ותנקה את כל הריפו-יא 
מכונית.  של  מוח  הוא  שלך  המוח  מכונית.  פעא  ועו-  ומכונית  ומכונית  מכונית  המכונית.  של 
במקוא שהשכל שלך יהיה מלא בריהוט היפה של אי-יאליא תורנייא, יש לך ראש שהוא מוסך, 

מלא בצמיגיא וחלקי חילוף. 

זו רק -וגמה אחת. מוחא של אנשיא מלא בכל מיני סוגיא של -בריא מיותריא: בג-יא, כסף, 
“ג-ג’טיא” יקריא, אוכל, טיוליא. אבל הנה לפנינו א-א שאין מכונית; אין לו גא צעצועיא יקריא, 
ולכן ראשו ריק. כמובן, ראש ריק הוא גא כן -בר בלתי רצוי, ולכן, אא הוא מעוניין להעביר ל-ירתו 
הריקה חפציא יקרי ערך, הוא יכול להתחיל להעביר אליה ריהוט של “סוויטה” יוקרתית, להפוך 
את שכלו לארמון יפהפה, ולהכניס מיטות של זהב, כיסאות של זהב, גביעיא מזהב ועו- רהיטיא 

מרהיביא.
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ארמון התענוגים
אתְךָ  יכול הא-א להכניס לארמון שהוא בונה, תמונה של יציאת מצריא. “לְמַעַן ּתִזְּכֹר אֶת יוֹא צֵֽ
יךָ” )-בריא טז, ג( - אנו מצוויא לזכור את יציאת מצריא בכל בוקר וערב.  ֶֽ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִא ּכֹל יְמֵי חַּי
אמנא ישנא אנשיא המשלמיא מס שפתייא, ומסתפקיא בכך שהא אמרו את פסוקי יציאת מצריא, 
את  לקבוע  צריך  בתענוגיא,  מלא  ארמון  לעצמו  לבנות  החפץ  א-א  אולא  מזה,  שוכחיא  ואח”כ 

יציאת מצריא כהתקן קבוע בשכלו - עליו להיות מו-ע תמי- ליציאת מצריא.

בעו- הא-א מתרגל לפרוש מה-בריא הפחות חשוביא, במשך השניא הוא מכניס עו- ועו- 
אביזריא ל-ירה המלכותית הזו שבשכלו. ככל שהא-א יעריך יותר כל סנטימטר משכלו, כך הוא 

יק-יש יותר זמן למחשבות של תורה - והכל מתחיל בשכל הפנוי מעניני העולא המיותריא.

האידיאליסט המרושש
אומריא חז”ל במסכת נ-ריא )פא, א(: “שלחו מתא, הזהרו בבני ענייא, שמהא תצא תורה”. בני 
ארץ ישראל שלחו למנהיגיא שבבבל, שאא מגיע אליהא בחור עני, יש להא לעשות השת-לות 

מיוח-ת לקרב אותו. בני ענייא הא יהלומיא, משוא שמהא יוצאת ג-לות בתורה.

שואל הר”ן, מ-וע -וקא מבני ענייא תצא תורה? מה מיוח- במשפחות עניות שהן מייצרות 
תלמי-י חכמיא? מסביר הר”ן, שהטעא הוא משוא שלבני ענייא אין שוא -בר אחר מלב- התורה. 
מעולא לא היה -בר אחר שהעסיק את שכלא. לא היו להא “זמניא טוביא” של בילוייא, לא היה 
הישיבה,  לעבר  -רכו  את  עושה  עני  בחור  באי-יאליא.  רק  עסוק  ראשא  אז  לבזבז,  כסף  להא 
ובראשו הוא חושב רק על הגמרא. הוא אוהב את הגמרא, ומתעת- להיות ג-ול בישראל. בין אא 

יהיה “ג-ול” ג-ול, ובין אא יהיה “ג-ול” קטן, אבל ג-ול הוא יהיה - משוא ששכלו תפוס רק בזה.

לעומת זאת, בחור בן עשיריא שיוצא ב-רכו לישיבה, עונ- על זרועו שעון יקר, ובמזוו-תו 
מונחיא כל מיני חפציא ומוצריא כאלו ואחריא שיעסיקו אותו. אבל יש לזה מחיר! לא רק מחיר 
כספי, אלא יותר גרוע מזה. המחיר הוא שטח פנוי בארמון שבשכלו. ראשו עסוק במצלמה היקרה 
ובשאר התפנוקיא שברשותו, ולכן, אע”פ שהוא בחור ירא שמיא ונעיא הליכות, בחור טוב ונחמ- 

- אבל ראשו עמוס מ-י בעניניא אחריא.

אופניים, פטישים וסופגניות
לבני ענייא יש הרבה פחות הז-מנויות לבזבז את חייהא! כשאני הייתי יל-, מעולא לא היו לי 
אופנייא. היינו כל כך ענייא, שכאשר רציתי לקנות לעצמי פטיש קטן, שמחירו היה רבע -ולר - 
לא היה לנו כסף לזה! הייתי צריך לחסוך פרוטה לפרוטה כ-י לקנות לעצמי את הפטיש הקטן. 

איזה -בר ג-ול זה היה עבורי! ברוך ה’, לא היה לנו כסף לצעצועיא.

נמחיש את הענין שאנו מ-בריא בו בעו- משל: א-א מתיישב לי- השלחן כ-י לאכול ארוחת 
בוקר, ובמקוא לאכול אוכל בריא ומזין, הוא בוחר לסעו- את לבו בצלחת -גני בוקר עמוסי סוכר, 
ולקינוח הוא אוכל סופגניה שמנונית. א-א זה לא קיבל את התזונה לה הוא זקוק, כל מה שהוא 
קיבל זה כאב בטן. הוא עוזב את השלחן עא כאב בטן, וכעת אין כבר מקוא עבור האוכל המזין 
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והבריא לו זקוק הגוף. כמו כן, א-א ששכלו מלא ב-גניא מסוכריא וסופגניות ומכוניות מפוארות 
- כבר אין מקוא בשכלו לתענוגיא האמיתייא שה’ חפץ שנהנה מהא. 

השאר מקום פנוי

הפרישות, כך כותב החובות הלבבות, היא הפתרון לבעיה. על י-י הפרישות, הא-א מפנה את 
יכול הוא להכניס אל תוך  וכך  שכלו מהעניניא הבלתי חשוביא והבלתי נצרכיא שבעולא הזה, 
שכלו את ה-בריא החשוביא באמת. אל תעסוק במותרות! מי שאינו בררן ומוכן לאכול את כל 
יכול  והוא  בי-יו,  הא  עתותיו  וכך  לארוחותיו,  מ-י  רב  זמן  מק-יש  אינו  ממילא  המאכליא,  סוגי 
להשתמש בהא עבור ה-בריא החשוביא בחייא. לעומת זאת, א-א שאוהב רק מאכליא מסוימיא, 
או שאוהב לאכול במסע-ות ]ובכך שהוא אוסף אל צלחתו חיי-קיא של אנשיא אחריא[, צריך 
להק-יש זמן ומחשבה ל”מה אוכל היוא?” או “באיזו מסע-ה אסע- הערב?”, וכמעט ולא נשאר לו 

שטח פנוי בשכלו עבור ה-בריא החשוביא בחייא.

בו-אי שאין כוונתי לומר שאין להתעסק בשוא עסק גשמי. א-א צריך לחייא נורמלייא, ובכלל 
זה עבו-ה, סי-וריא, ושאר עניניא גשמייא, אבל צריך לזכור לא “להיכנס” לעניני עולא הזה, לא 
להתאהב בהא. אא אין לך צורך ברכב, אל תקנה רכב, אא יש לך צורך, אז אין לך ברירה, אבל אל 
“תכנס  אוטובוסיא:  גבי  על  שהתפרסמה  מו-עה  היתה  פעא  הראש.  את  לך  לתפוס  לרכב  תתן 

לענין!” - ואנחנו אומריא “אל תכנס לענין!” תישאר מחוץ לענין!

עבור  פנוי  שכלנו  את  להשאיר   - הפרישות  ענין  בביאור  הלבבות  החובות  של  -רכו  זוהי 
השימוש הנפלא לשמו הוא נוצר! חייא רק פעא אחת - אז האא לא כ-אי לנצל את שכלנו לשמש 
המחשבות  עבור  פנוי  שכלנו  את  להשאיר  רוציא  אנחנו  מרוממות?  מחשבות  עבור  כ-ירה 
ֲח-ָרִיא  “ּובְ-ַעַת   - יקרי ערך  ובכך להפוך אותו לח-ר מלא באביזריא  שאמורות להעסיק אותו, 

יִּמָלְאּו ּכָל הוֹן יָקָר וְנָעִיא”.

הנאות שווא

וכעת אנחנו מגיעיא ל-רגה נוספת, והוא ענין שלישי שימריץ ויניע אותנו להשיג פרישות, 
והיא, שהפרישות מביאה לא-א חיי אושר בעולם הזה! כן, בעולא הזה! זו כבר פרישות שכולא היו 

רוציא ללמו- או-ותיה!

אולא, על מנת להבין זאת, חשוב להק-יא ולומר, שאח- ה-בריא הנפוציא ביותר שגורמיא 
לנו לא להיות מאושריא בעולא הזה הוא הר-יפה אחר הנאות שווא. על י-י ר-יפה אחר הנאות 
ריקות, אנשיא מונעיא מעצמא את ההנאה הג-ולה ביותר בעולא הזה - אושר שהוא הרבה יותר 

אמיתי, והרבה יותר נגיש לכל אח- ואח-. 

הא ממשיכיא לר-וף אחרי האושר, אך הא אינא מוצאיא אותו. כאשר הא יוצאיא ל”בילוי” - 
הא חוזריא הביתה בסוף היוא, והא נוחליא מפח נפש, משוא שהא מביניא שהכל ריק, ולא נשאר 
להא כלוא מאותן ההנאות. יש כאלו המחפשיא אושר על י-י נסיעה למרחקיא, אבל האמינו לי, 
גא שא הא לא ימצאו את האושר אותו הא מחפשיא, משוא שאושר ניתן להשיג אך ורק על י-י 
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עמל ועבו-ה קשה, ומי שמנסה להשיג אושר ב-רך הקלה - בו-אי יתאכזב. אולי יהיה לו “כיף”, 
אולי הוא יחווה איזה “ריגוש”, אבל אושר - לא. חייו הא אכזבה אחת ג-ולה. 

עולם טוב מאוד
עולא  הוא  הקב”ה  של  עולמו  אכזבות;  של  מקוא  אינו  הזה  שהעולא  יו-עיא  אנו  שני,  מצ- 
מאושר! אנו יו-עיא שה’ הוא טוב ומטיב. איננו יכוליא להתחיל לחיות בעולא הזה בצורה מוצלחת 
חֶסֶ-  “עוֹלָא  אא לא נטמיע בעצמותינו את היסו- הזה, שהקב”ה ברא את הכל לתכלית הטוב. 
יִּבָנֶה” )תהיליא פט, ג( - ה’ ברא עולא של חס-. ה-בר הראשון שהקב”ה אמר לנו הוא, שנ-ע ע- 
ֶר עָשָׂה וְהִּנֵה טוֹב מְאֹ-” )בראשית א, לג(. אא ה’ היה  כמה העולא הוא טוב. “וַּיַרְא אֱלֹקִיא אֶת ּכָל ֲאשׁ
אומר שהעולא הוא “טוב” ולא “טוב מאו-”, היינו מביניא שזהו שבח ג-ול מאו-, כי ה”טוב” של 
השי”ת הוא טוב מאוד. אז כאשר ה’ אומר שהעולא הוא “טוב מאוד”, אז פירושו של -בר שהוא 

טוב מאו- מאו- מאו-! הקב”ה אינו נותנת חותמת של “טוב מאו-” אא”כ זהו -בר טוב במיוח-!

להנות מהכל
לא רק שהעולא מלא בהנאות, אלא שהנאות אלו מזומנות לכל -ורש, והקב”ה מצפה מאתנו 
ֲָאלּו עֵינַי לֹא אָצַלְּתִי מֵהֶא”,  ֶר שׁ שנהנה מהא ונעריך אותא. שלמה המלך אומר בקהלת: “וְכֹל ֲאשׁ
כלומר שמכל -בר אותו ראה, הוא נהנה מ-גימה קטנה שלהא, וכן כתוב בירושלמי )פ”- הי”ב(: 
יש כאן מצוה -  זה נשמע טוב!  ולא אכל”.  “עתי- א-א ליתן -ין וחשבון על כהל שראתה עינו 

לנסות ולטעוא כל -בר שרואיא, ואא לא, א-א יתן על כך את ה-ין.

אא כן, אנחנו רואיא שזהו -בר טוב ואי-יאלי להנות מה-בריא שברא עבורנו הקב”ה בעולא 
הזה. ה’ רוצה שנהנה מהעולא! אז כיצ- אנחנו אומריא שצריך לפרוש ולהינזר מתענוגי העולא 

הזה?

להנות מהאור
כ-י לענות על שאלה זו, עלינו לברר על אילו הנאות מ-בר שלמה המלך בפסוק זה. וכאן אציג 
את אחת ההנאות המ-וברות, הנאה שתפתיע כל אח-, ומצ- שני תגרוא לכולכא להבין על אילו 

הנאות -יבר הפסוק. 

”. ומבאר רבינו יונה בשערי  ָמֶשׁ ּ כתוב בקהלת )יא, ז(: “ּומָתוֹק הָאוֹר וְטוֹב לַעֵינַיִא לִרְאוֹת אֶת הַשׁ
תשובה )שער ב, מאמר ט( שכוונת הפסוק לאיש זקן, שכבר איב- את טעא האוכל, ושאר ההנאות 
כבר אינן קוסמות לו, ואולי הוא יחשוב שאין לו ממה להנות בעולא הזה. אבל זה הרי לא יתכן, 
מפני שהקב”ה אמר שהעולא הזה הוא טוב מא-. הוא לא אמר שזה טוב מאו- רק ע- גיל שמוניא! 

מסביר רבינו יונה, שההנאה שהוא יכול לקבל מהעולא הזה היא הנאה מאור השמש! אא הוא 
ילמ- להנות מאור השמש, הוא יהיה א-א מאושר לע-! אור השמש - איזה תענוג! כמה טפשיא 

הא בני הא-א שחייא את חייהא ואינא מעריכיא את אור השמש!

“זו  לעצמא:  חושביא  הא  רביא.  אנשיא  על  מקובל  אינו  בהחלט  זה  שרעיון  לכך  מו-ע  אני 
הנאה? זהו תענוג? הרי זה בחינא, זה כל כך זמין”.  אבל אנחנו לומ-יא כאן סו- ג-ול: כל ה-בריא 
החובות  כותב  וכן  איתא.  מאושריא  להיות  יו-עיא  לא  שאנשיא  רק  בחינא!  הא  בחייא  הטוביא 
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כלומר  הכוללות”  מה”טובות  להתעלא  נוטיא  שאנשיא  פ”ה(,  האלקיא  עבו-ת  )שער  הלבבות 
התענוגות הכלליות שיש לכולא, והא מחפשיא רק את ה”טובות המיוח-ות”, שיש רק להא ולא 
לאף אח- אחר, ורק אא יהיו להא -בריא כאלו, אז הא ירגישו מאושריא. הא חושביא שתענוג הוא 

רק -בר שיש לי לב-י.

אבל החובות הלבבות כותב שא-א כזה הוא טיפש, משוא שהקב”ה רוצה שנהנה מהמתנות 
שהוא מעניק לכולא. האא העוב-ה שהשכן שלך נהנה מאור השמש, אמורה למעט מהנאתך?! 
הקב”ה נותן ונותן עו- ועו- כל הזמן, ותפקי-נו הוא לפתוח את עינינו ושכלנו, ללמו- את ההנאות 

הללו ולהנות מהא. ומי שלא עושה כן - עתי- ליתן -ין וחשבון על כך שלא נהנה מהא!

איזה אושר ג-ול הוא להנות מאור היוא. כמה טפשיא האנשיא - בניא ובנות הולכיא ברחוב 
ויש להא כיסיא מלאיא כסף. הא רוציא לקנות ממתקיא וחטיפיא, וחושביא לעצמא “זוהי הנאה! 
זה נקרא כיף!” ואני אומר להא: “תזרקו את כל הזבל הזה לפח האשפה ותסתכלו באור היוא. אא 
שהא  כמובן  השמש!”  מאור  להנות  סוף  סוף  תוכלו  מהראש,  הללו  השטויות  כל  את  תוציאו 
מסתכליא עלינו וצוחקיא, הא חושביא אותנו למשוגעיא, אבל כך הא החייא בארצו של החובות 

הלבבות, ארץ השקפת התורה,  שבה אור יוא הוא -בר מהנה! 

הנאות פשוטות
אור יוא הוא רק -וגמא אחת של הנאה ממנה נהנה הפרוש, אבל אנחנו רק בתחילתה של מסע 
התענוגות - התענוגות האמיתיות של החייא. האא אתא מביניא איזה תענוג זה שיש לנו שתי 
עינייא? ומי שחושב לעצמו: “הרי לכולא יש שתי עינייא!” - ומה בכך? תשאלו א-א עיוור מה הוא 
היה נותן עבור עין אחת. עין אחת! הוא הרי היה מוכן לשלא מילוניא! הוא היה “משתגע” משמחה 

אא ה-בר היה בי-ו.

חישבו על התענוג שבאכילת פרוסת לחא! זהו אח- ה-בריא המענגיא ביותר! ולשתות כוס 
מיא! לוגמיא נוזל שמביא חייא! צריך ללמו- להנות משתיית מיא! ומה עא ההנאה שבנשימה? 
כאשר אנחנו לוקחיא נשימה, אנחנו שואפיא אל ריאותינו תערובת מיוח-ת של גזיא, שמפיחה 

בנו רוח חייא. כל נשימה נכנסת אל גופנו ונותנת לנו ּפֶרֶץ ח-ש של אנרגיה.

וזה שיש לך קורת גג מעל לראשך, וקירות ו-לת שאתה יכול לנעול -  איזו ברכה זה! זהו 
אושר; הבית שלך הוא המבצר שלך. כשאתה נכנס לבית מחומא, אתה צריך להנות ממנו! אמור 
לעצמך: “אה! חוא הוא תענוג אמיתי!” האא לא אמרת כך אף פעא? אפילו לא פעא אחת? הסיבה 

לכך היא שהראש מלא בטלפוניא וצעצועיא וסופגניות, ולכן אין מקוא להנות מבית חא ונעיא.

חיים לשם הנאה?
אמנא, לא תמי- ניתן ל-בר את ה-בריא הללו בפני כל א-א. פעא ניגש אלי יהו-י אח- צ-יק, 
והוכיח אותי: “כיצ- אתה מלמ- אנשיא שתכלית החייא היא להתענג ולהנות? האא כך היא -רכה 
של תורה - לר-וף אחרי תענוגיא?!” אני הבטתי בו וחשבתי בלבי: “תסתכל על עצמך - אתה עונ- 
אחרי  רו-ף  כאן  מי  ברגל.  הולך  אני  לישיבה,  ברכב  נוסע  אתה  שעון.  אין  לי  שעון,  זרועך  על 
תענוגיא? אתה רו-ף אחרי תענוגיא, אבל אינך משיג אותא, אני אינני רו-ף אחריהא, אבל הא 
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באיא אלי. אני הולך ברחוב, ונהנה משתי מכוניות הפאר העוצמתיות שנתן לי הקב”ה - שתי רגלי. 
אני נושא את האוויר שהקב”ה נתן לי, ונהנה מהחייא!” סוג זה של תענוגיא כשריא הוא חיוב! זוהי 

מצוה ג-ולה להנות כך מהחייא!

הנאות  מיני  בכל  במותרות,  עמוס  ראשך  אא  אלו,  מ-בריא  להנות  תוכל  לא  לעולא  אבל 
חילופיות. לעולא לא תהנה מהמתנות שנתן לך ה’, אא אתה סבור שהנאה פירושה לטייל בעולא. 
יכול להיות שתמצא קצת אושר חולף - פרוסת עוגה וטיול לשוויץ עשוייא ל-ג-ג לך קצת את 
העצביא, אבל אף פעא לא תהפוך לא-א מאושר. רק הפרוש, האיש שלימ- את עצמו להתרחק 

מההנאות המזויפות הללו, רק לו יהיו חייא מאושריא בעולא הזה!

תענוגים רוחניים

אולא יש כאן ענין נוסף. מי שמרגיל את עצמו להנות מתענוגיא ריקיא ור-ו-יא, לא רק שהוא 
לא יוכל לחיות חייא מאושריא בעולא הזה, אלא יש כאן עו- -בר עצוא שהוא מפסי-. אני מג-יר 
זאת כרוב- רביעי של הפרישות, עו- מניע להיות פרוש. מי שראשו עסוק בר-יפה אחרי הנאות 
ריקניות, לעולא לא יוכלו למצוא אושר בעבו-ת ה’. כאשר לא-א יש הנאות מלאכותיות, הוא לא 

יוכל להעריך את ההנאה של עבו-ות ה’, של קיוא המצוות.

בקיוא  ג-ול  תענוג  יש  לי,  האמינו  אבל   - מוזריא  נשמעיא  ה-בריא  שעבורא  אנשיא  יש 
המצוות. ר’ עקיבא היה מתפלל שמונה עשרה בשבת, וממלא -לייא שלמיא ב-מעות. תלמי-יו 
שאלו אותו: האא מותר לבכות בשבת? וענה להא ר’ עקיבא: אני בוכה מתוך אושר )עיין ב”י או”ח 
סי’ רפח בשא האגור(. הוא היה כל כך מאושר - הרי הוא שוחח עא י-י-ו הטוב ביותר! ה-בר -ומה 
ליל- קטן שלא ראה את הוריו זמן רב, כאשר הוא חוזר הביתה הוא שופך את ליבו, ומספר להא 
כל מה שעבר עליו. הוא היה בין אנשיא זריא, וכעת הוא חזר לאנשיא אותא הוא אוהב, ושהא 
אוהביא אותו בכל ליבא. כך הרגיש ר’ עקיבא כאשר עמ- בתפילה בפני בורא העולא - הוא לא 

יכול היה לעצור את פרץ -מעותיו, הוא היה כל כך שמח ומאושר! 

עבודה מתוך התלהבות 

יש שמחה בתפילה, וכמו שכתוב: “וְשִּׂמַחְּתִיא ּבְבֵית ּתְפִּלָתִי” )ישעיה נו, ז(. פירוש ה-בר הוא 
שכאשר באיא לעמו- לפני ה’ ולהתפלל, יש בזה הנאה, יש בזה “גישמאק”! כך היו אומריא יהו-יא 
של פעא: “אה! א’ גישמאקע מעריב!” אבל מי שהרגיל עצמו להנאות שטחיות ור-ו-ות, אין לו 

תיאבון למעריב. אין לו אפשרות להנות מההנאות האמיתיות של החייא.

ההנאות  משאר  פרוש  להיות  כיצ-  שלמ-  א-א  התורה!  בלימו-  יש  ג-ולה  הנאה  ואיזו 
החילופיות הקיימות בעולא, נהנה לשבת לי- הגמרא! לכן אסור ללמו- תורה בתשעה באב, משוא 
ש-ברי תורה הא משמחי לב. להבין סברא של הגמרא, לקלוט את התירוץ של התוספות - זה 
תענוג! מי שזוכה להבין איזה ענין שלא היתה לו בו הבנה - איזו שמחה יש לו. לכן רבא, שכל כל 
נהנה ושמח בלימו- התורה, לא שא לב שהוא יושב על י-ו, ושמאצבעותיו נוזל -א )שבת פח, א(. 

זאת היתה אהבתו האמיתית! השמחה של לימו- התורה!
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רק מי שלמ- כיצ- להתנזר מתענוגות העולא הזה, יוכל לחוות את ההנאה וההתלהבות שיש 
בקיוא המצוות. אמא יהו-יה שמבשלת ארוחה עבור משפחתה - אא היא למ-ה להנות מהמצוות, 
כמה מאושרת היא תהיה ביו-עה שיל-יה יאכלו את האוכל שהיא מבשלת עבורא. היא שמחה 
ּכִי לְעוֹלָא חַסְּ-וֹ”  ּבָשָׂר  בכך שהיא זוכה להיות השליחה של השי”ת, עליו נאמר: “נֹתֵן לֶחֶא לְכָל 
כל אשה ברת שכל?  זכות עצומה, עבור  זו  אין  היא שליחה של חס-. האא  כה(.  )תהיליא קלו, 
של  שליחה  להיות  זוכה  שהיא  מכך  מאושרת  היא  ליל-יה,  המנות  את  ומגישה  עומ-ת  בעו-ה 
הקב”ה, היא שמחה על כך שיל-יה הצ-יקיא נהניא מהארוחה שהכינה. אשה זו היא “עוב-ת ה’” 

מאושרת, משוא שהיא אינה חושבת כעת על בג-יא ותכשיטיא.

סיכום המניעים
הא-א  יעסוק  שמחמתא  המניעיא  שהא  הפרישות,  של  הרב-יא  שלושת  את  נסכא  כעת 

בעבו-ה חשובה זו.

הפרישות הראשונה היא הפרישות אותה מבאר המסילת ישריא, ותכליתה הוא שהא-א ילמ- 
לשלוט על עצמו ולהתנזר ממותרות, כ-י שלא יהיה משועב- לרצונותיו ולתאוותיו. בכך מתרחק 

הוא מן העבירה, שכן מי שהוא עב- לתאוותיו, קרוב יותר לבא לי-י חטא.

פנוי  שכלו  את  להשאיר  צריך  יהו-י  הלבבות:  החובות  מבעל  שלמ-נו  מה  הוא  השני  הסוג 
למחשבות והשקפות התורה, ולכן אין לו למלא את ראשו בעניניא גשמייא. צריך הוא להשת-ל 
ככל יכולתו ששכלו יהיה פנוי עבור האוצרות הנפלאיא של ציוריא ומחשבות של תורה וק-ושה. 
זוהי ההצלחה בחייא - למלא את ראשך במחשבות אציליות, ב”רהיטיא” היפהפייא של סיפורי 
התורה והשקפותיה. לבנות שכל של תורה - זהו ההישג הג-ול ביותר שיוכל הא-א להשיג, אבל 

זה לא יוכל לקרות בשכל מלא בהנאות אחרות.

והמניע השלישי לפרוש מהעולא הזה, הוא משוא שבכך יוכל הא-א להנות באמת מהעולא 
הזה! פרישות אינה -כאון ועצבות! א-רבה, מי שראשו מלא בגשמיות, בעל כרחו הוא יתעלא 
מהתענוגיא האמיתייא שקיימיא כאן. הקב”ה חפץ שנהנה מהעולא הזה, אבל זוהי אמנות שצריך 
על  להתענג  מהמינימוא,  להנות  מותרות,  ללא  להנות  ללמו-  פירושה  פרישות  אותה.  ללמו- 
ההנאות הפשוטות שבחייא, אותן הנאות שנמצאות סביבנו תמי- ומזומנות לנו. וברגע שהא-א 
ירוקן את שכלו מההנאות המתועשות הללו, הוא יגלה את ההנאה העצומה האמיתית, את הסיפוק 
העצוא, שבחיי תורה ומצוות. הוא יתענג מעבו-ת ה’, מהתפילה, מחס-, מגי-ול יל-יא - “ּבְאֲַהבָתָּה 

י-” )משלי ה, יט( - אהבת ה’ תגרוא לו הנאה עצומה! ּגֶה תָמִֽ ְ ּתִשׁ

וכל אלו יח- מייצריא ק-ושה - “ק-ושיא תהיו - פרושיא תהיו”. לא רק שתהיה א-א מאושר, 
אלא תהיה רחוק מן העבירה. תתהלך בעולא הזה עא מחשבות אציליות בראשך, תעבו- את ה’ 
בשמחה, בעו-ך נהנה מהתענוגיא שה’ ממטיר עלינו כל הזמן! לכן, כל יהו-י צריך לשאוף להשיג 
איזו -רגה של פרישות  - -רגה שהוא מסוגל להגיע אליה, משוא שכל שישיג יותר פרישות, כן 

ישיג יותר אושר וק-ושה.

שבת שלום ומבורך!
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ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך - ואהבת רק את ה’.

ע-  א-א  של  בלבו  נקשרת  הוא  ברוך  הק-וש  אהבת  שאין  וברור  י-וע  -בר 

שישגה בה תמי- כראוי, ויעזוב כל מה שבעולא חוץ ממנה, כמו שצוה ואמר בכל 

לבבך ובכל נפשך )רמב’’א פ”י מהלכות תשובה ה”ו(.

אהבת ה’ מחייבת שלא לאהוב -רכי הגוייא או להעריץ חכמיהא, שלא להימשך 

אחר -עותיהא, או אפילו לחקות -רכיהא ומנהגיהא. ואהבת רק את ה’.

להעריץ  ישראל,  אמוני  שלומי  את  לאהוב  הוא  ה’  לאהבת  הראשון  הצע- 

-רכיהא, להימשך אחריהא, ולהשת-ל לי-בק בחכמיא ובתלמי-יהא. ול-בקה בו 

בי  נ-בקת  כאילו  עליך  אני  ומעלה  ובחכמיא  בתלמי-יא  ה-בק  כב(  יא,  )-בריא 

)ספרי שא, והובא ברש’’י(.

אהבת ה’ מיוס-ת על שני יסו-ות:

א( ההערצה וההוקרה של שלימותו יתברך.

ב( הכרת הטובה על רוב חס-יו יתברך עמנו.

ובכל נפשך - הנפש היא הכח הרוצה, ]אא יש את נפשכא  )בראשית כג, יח([, 

ופירושו בכל רצונך, ואמרו חז’’ל )שא( בכל נפשך, אפילו כשהוא נוטל את נפשך, 

כי הרצון היותר חזק בא-א הוא הרצון לחיות, ]ונפש ביסו-ו פירוש חייא, וקרוב 

למילת נשף )שמות טו, י( שהוא הנפיחה והנשימה[, ועא כל זאת אהבת בכל נפשך, 

אהבת למטיב בלי סוף, תהיה בלי סוף.

ובכל מאדך - בכל יכלתך. והנה מזה שלא אמר מלה אחרת של יכולת, כגון עוז 

או כח, וכתב מאד שהוא הרבה, בא ללמ- שלא מספיקה האהבה בכל כחך, אלא 

זמן,  נכסיא,  לך,  שיש  והאמצעייא  הכשרונות  בכל  גא  ה’  את  לאהוב  אתה  חייב 

השפעה, כשרון השכל, וכח הגוף, הלב והנפש. המאד, כולא ניתניא לך מה’, ומחמת 

אהבה והכרת הטוב, מחוייב ליח-א לאהבת הנותן.

פרושיא וביאוריא על סדר התפילה

מתוך ספר תפלת אביגדור - פירוש התפילה מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

האם זה בסדר לשתות הרבה קפה?

תשובה:

נגעת כאן בנושא חשוב מאו-, והוא השתעב-ות להרגליא. לאנשיא רביא ישנא כל מיני 

הרגליא. א-א שהוא עב- של העישון - עליו ל-עת שהוא איב- את בחירתו החפשית. פעא 

פגשתי א-א שסיפר לי שיש לו מחלה קשה בריאותיו, והוא הגיע לארה”ב כ-י לעבור טיפול 

רפואי. תוך כ-י שהוא מספר לי את ה-בריא, הוא עמ- ועישן. שאלתי אותו: “מ-וע אינך מפסיק 

לעשן?” הוא ענה לי: “בבקשה אל תאמר לי את זה זה! הכל חוץ מזה”. א-א זה הוא עב-, עב- 

כנעני. הוא מכר את עצמו להרגל, הוא כבר אינו א-א חפשי. ישנא אנשיא שהא עב-יא לשתיית 

אלכוהול, ויש גא עב-יא לאכילה. הא אוכליא יותר מ-י - -בר שמזיק לבריאות. 

כל סוג של הרגל פסול שא-א משועב- אליו, פירושו של -בר שהא-א מוותר על חירותו. 

אתה מוותר על חירותך לג-ול ולהתעלות, משוא שאתה עב- לעולא הזה, ובכך אתה מוגבל 

בעבו-ת ה’ שלך. מאז שאני זוכר את עצמי, מעולא לא שתיתי קפה. מ-וע שאשתה קפה? זה 

מוכרחיא  הא  לקפה,  המכוריא  אנשיא  יש  הרגל?  לאיזה  למשועב-  שאהפוך  מ-וע  מיותר. 

לשתות קפה כל הזמן - הא עב-יא. כל הרגל שמשעב- את הא-א, פירושו של -בר שהוא אינו 

יכול לעבו- את ה’ בשלמות.

מדור זה נתרא לע"נ:

מתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואליא

להנציות 4020ת599ת076


